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PORADNIK NPROFIT DLA FIRM



Nasza agencja oddaje już ostatnią, trzecią część poradnika w ramach tegorocznej
kampanii #bądźwidoczny – NPROFIT dla firm. Zgodnie z zapowiedziami podejmujemy
temat treści w e-commerce. 

Cały czas na naszej stronie dostępne są wcześniejsze części. Pierwsza jest poświęcona
pozycjonowaniu, a druga reklamie sponsorowanej.

Jak wiemy, rynek e-commerce na przestrzeni lat rozwijał się w zawrotnym tempie.
Obecna sytuacja przyczyniła się do kolejnych wzrostów. Niewątpliwe każda firma
powinna zaistnieć w Internecie bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności.
W kończącym się powoli, niepewnym 2020 roku wielu przedsiębiorców zdało sobie
sprawę, że nie wystarczy już prowadzić biznesu w tradycyjny sposób. Trzeba wyróżnić się
na tle konkurencji również w świecie internetowym, do czego służą takie narzędzia jak
pozycjonowanie i reklama. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku kluczową rolę
pełni treść, dlatego poświęciliśmy jej ostatnią część poradnika.

Działania w ramach kampanii #bądźwidoczny w tym roku powoli się kończą. Po
pierwszej edycji dostrzegam jednak, jak duże grono firm potrzebuje rzetelnej informacji z
zakresu procesu pozycjonowania stron internetowych oraz kampanii reklamowych
online. Posiadane wiadomości nie zawsze wystarczają do prowadzenia skutecznych
działań promocyjnych. W obecnej sytuacji, gdy warunki są trudniejsze, firmy jeszcze
bardziej potrzebują wiedzy i wiarygodnych przewodników po świecie cyfrowym.

W trakcie kolejnej edycji kampanii eksperci Agencji NPROFIT przeprowadzą webinaria,
szkolenia, publikacje oraz audyty dla zainteresowanych firm.

Zachęcam do odwiedzania naszego bloga oraz oficjalnych profili w mediach
społecznościowych, aby być na bieżąco.

                                                                                               Zapraszam do lektury!

Szanowni Państwo!

Kamil Rybicki
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ORGANIZATOR KAMPANII 

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

Od ponad 11 lat pomaga pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki

Google. Kilkudziesięcioosobowy i międzynarodowy zespół specjalistów posiada

czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie

marketingu internetowego, oferuje między innymi prowadzenie procesu

pozycjonowania, kampanii Google Ads, działania z zakresu PR, czy promocji w

mediach społecznościowych.

Jakość usług potwierdza ranking e-Gazele Biznesu, czyli zestawienie najdynamiczniej

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

znalazła się już po raz piąty.

NPROFIT przestrzega zasad etyki w biznesie i – co ważne – funkcjonuje także w

oparciu o koncepcję społecznej 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.

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

https://nprofit.net/pl/


Wiele osób spotyka się z pojęciem e-
commerce. Co tak właściwie kryje się pod
tym terminem?  To innymi słowy, szeroko
pojęty handel internetowy. E-commerce to
przede wszystkim sklepy internetowe
prowadzące sprzedaż B2B, C2C oraz C2B. 

Rynek e-commerce na przestrzeni lat
rozwijał się w zawrotnym tempie. Obecna
sytuacja, która nastąpiła w kraju,
zdecydowanie przyczyniła się do kolejnych
wzrostów. Niewątpliwe każda firma
powinna zaistnieć w Internecie, bez
różnicy czy to lokalny biznes, czy globalny.
Wielu przedsiębiorców stanęło przed
wyborem przeniesienia biznesu do
Internetu. Pytanie, jakie należy postawić to
jak się wyróżnić na tle konkurencji? 

WSTĘP

Jako agencja NPROFIT tworzymy miesięcznie
kilka milionów znaków treści, co dosadnie
pokazuje, jak bardzo są one istotne w
dzisiejszym świecie marketingu. Codziennie
pojawia się niezliczona liczba nowych stron
internetowych, a każda ma jeden cel - znaleźć
się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. Nie
jest to możliwe bez kilku kluczowych kroków,
jakimi są m.in. optymalizacja techniczna
serwisu, link building oraz bohater tego
poradnika - content. W tym artykule skupimy
się na treściach dla e-commerce, jednak wiele
wskazówek ma zastosowanie także w
przypadku innych portali, takich jak strony
usługowe czy informacyjne.
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KRÓTKO O E-COMMERCE

Sklep internetowy ma wielu zwolenników
zarówno wśród właścicieli, jak i klientów.
Na sukces biznesu e-commerce ma wpływ
kilka czynników. Wyróżnić możemy
między innymi: ceny produktów, jakość
obsługi klienta, szybkość realizacji
zamówienia, a także aspekty techniczne:
intuicyjna strona internetowa i szybkość
ładowania. Aby jednak zaistnieć na tle
konkurencji, należy mieć opracowaną
strategię marketingową.



Każda z osób, która zaczyna swoją przygodę z pozycjonowaniem, chciałaby uzyskać
odpowiedź na pytanie, które z czynników rankingowych są najbardziej istotne. Niestety,
nie ma jednej dobrej odpowiedzi. W sieci znajduje się wiele artykułów, których twórcy
wymieniają 3, 5, czy 10 najbardziej istotnych czynników rankingowych. Bez wątpienia
jednak, w większości tych publikacji, wysoką pozycję zajmuje content. Nie bez powodu
mówi się, że jednym z trzech filarów pozycjonowania są zoptymalizowane treści. 

Roboty indeksujące postrzegają wszystkie strony internetowe jako osobne dokumenty. To
właśnie na podstawie treści zawartych na stronie są one w stanie ustalić tematykę serwisu.
Odpowiednio zoptymalizowana pod kątem SEO treść potrafi sprawić, że pozycja witryny
przesunie się znacznie wyżej.

W 2011 roku internetowy świat obiegła jedna z większych aktualizacji algorytmu
wyszukiwarki - Panda. Algorytm ten powstał, aby polepszyć jakość wyników wyszukiwania,
ograniczając widoczność stron cechujących się mało wartościowymi, krótkimi czy
zduplikowanymi treściami. Ostatnia aktualizacja tego algorytmu nastąpiła w 2014 roku.

TREŚCI JAKO CZYNNIK
RANKINGOWY
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Czy wiesz, że…



TREŚCI DLA E-COMMERCE - CZYM
SIĘ RÓŻNIĄ OD POZOSTAŁYCH?
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Jak sam widzisz, odpowiednio
zoptymalizowane treści mogą przyczynić
się do sukcesu Twojej strony internetowej.
W tym wszystkim należy jednak pamiętać
o użytkowniku.

Algorytm wyszukiwarki jest już na tyle
rozwinięty, że potrafi starannie
wyselekcjonować treści o dużej wartości
merytorycznej. Co więcej, teksty
umieszczone na Twojej stronie
internetowej dopasowywane są do intencji
użytkownika tak, aby zaproponować mu
dokładnie te strony, których szuka. 

W świecie, w którym Internet jest jednym z
podstawowych kanałów informacji coraz
więcej osób prywatnych, lokalnych
usługodawców czy wielkich korporacji
decyduje się na przeniesienie swojego
biznesu do "wersji online".
Każdy taki podmiot może posiadać inne
cele i założenia, a także produkty czy
usługi. W związku z tym sposób
prezentacji, jaki powinni zastosować na
swoich witrynach internetowych, musi
odpowiadać na oczekiwania potencjalnych
Klientów. 

Oprócz sklepów e-commerce, często
spotykane są również strony oferujące
usługi np. transportowe, fryzjerskie,
budowlane, a także strony informacyjne -
wszelkiego rodzaju blogi, newsy czy
rankingi produktów. Każdy z tych
podmiotów dąży do zadowolenia Klienta, a
to zadowolenie wynika najczęściej z
trafności treści, jaką witryna dla niego
przygotowała.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że
atrakcyjność treści umieszczanych na
stronie może być jednym z czynników
wpływających na decyzję zakupową
użytkownika. 

W tym poradniku odpowiemy na pytanie,
czy treści w e-commerce są istotne i co
wpływa na ich poprawność zarówno pod
kątem robotów indeksujących, jak i
użytkowników.
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Treści dla e-commerce to najczęściej opisy
kategorii i produktów. Większość sklepów
działa globalnie, czyli w obrębie całego
kraju. W związku z tym największym
problemem jest duża konkurencja, która
często oferuje produkty podobne, a nawet
takie same jak my. To z kolei prowadzi do
duplikacji treści (więcej o duplikacji
piszemy w kolejnych punktach), która
negatywnie wpływa na postrzeganie
strony przez wyszukiwarkę Google. 

Treści dla stron oferujących usługi dotyczą
w głównej mierze - jak sama nazwa
wskazuje - opisu usług. Tego rodzaju
strony skupiają się najczęściej na rynku
lokalnym, tym samym zawężając liczbę
potencjalnych Klientów. W tym przypadku
rzadko kiedy występuje duplikacja treści,
gdyż usługa dotyczy oferty od konkretnej
firmy, dodatkowo skierowanej na
użytkownika w określonej lokalizacji.
Warto jednak regularnie sprawdzać, czy
choćby część naszych treści nie została
skradziona.

Treści dla stron informacyjnych mają
zdecydowanie inną grupę odbiorców -
tutaj celem treści jest odpowiedź na
pytanie czy zagadnienie wpisane przez
użytkownika do wyszukiwarki. W tym
momencie jego celem nie jest zakup lub
skorzystanie z usługi, a zebranie informacji
na dany temat. 

„Treści” to szeroko rozumiane pojęcie,
zwłaszcza w kontekście wykorzystania ich
do budowania swojej marki w Internecie.
Różnica pomiędzy treściami dla e-
commerce, a dla stron usługowych czy
informacyjnych polega w głównej mierze
na dostosowaniu ich pod potrzeby
użytkownika, a zarazem pod roboty
wyszukiwarki oraz dbaniu o ich unikalność.
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1 . OPIS STRONY GŁÓWNEJ

TREŚCI -  RODZAJE 

I MOŻLIWOŚCI

Strona główna to jedna z najczęściej
odwiedzanych podstron w Twoim sklepie.
Znajdująca się na niej treść powinna
przedstawiać ofertę firmy i podkreślać
jakość dostępnych produktów. Opis strony
głównej powinien być zoptymalizowany
pod najbardziej konkurencyjne frazy,
ponieważ na tę podstronę z reguły
skierowana jest największa ilość linków
przychodzących. 

Przykładowo, jeśli prowadzisz sklep z
jedzeniem i produktami z Niemiec w
opisie warto wykorzystać frazy takie jak:
niemieckie słodycze, produkty z niemiec,
niemiecki sklep internetowy.

Treści w e-commerce możemy podzielić
na kilka rodzajów, głównie ze względu na
ich umieszczenie oraz cel, który mają
spełnić. Teksty mogą przedstawiać
użytkownikowi korzyści wybrania danej
oferty, podnosić zaufanie do firmy czy
produktu, wpływać na sfinalizowanie
zamówienia, a także informować roboty
Google, co jest głównym tematem danej
podstrony.

Jeżeli posiadasz także sklep stacjonarny
lub umożliwiasz odbiór osobisty towaru, to
warto wspomnieć o lokalizacji Twojego
sklepu - zdecydowanie pomoże to przy
pozycjonowaniu lokalnym.
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2 . OPISY KATEGORII

To właśnie opisy kategorii, czyli zbiorów
powiązanych ze sobą produktów są
najczęściej optymalizowanymi treściami w
sklepach naszych klientów. Teksty przede
wszystkim powinny informować o
zawartości kategorii i odpowiadać na
pytania:

- co możemy kupić? (np. rowery MTB)
- w czym przydadzą nam się te produkty?
(np. ołówki do szkicowania)
- czym się wyróżniają? (np. niezniszczalne
etui na telefon)
- czym się różnią między sobą i jaki model
wybrać? (np. bluza z kapturem czy bez
kaptura)
- gdzie możemy je kupić? (np. sklep
internetowy z grami planszowymi)

Stworzone pod SEO teksty pozwalają nam
zarówno wyświetlać się na wysokich
pozycjach przy zapytaniach short tail (np.
kurtki, odkurzacze czy piekarniki), jak i na
frazach long tail (np. przeciwdeszczowe
kurtki dla kobiet, bezprzewodowe
odkurzacze samochodowe i piekarniki do
zabudowy z mikrofalą).
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Częstym błędem popełnianym przez wiele sklepów internetowych jest wyświetlanie tego
samego opisu kategorii na wielu podstronach - m.in. na podstronach paginacji czy filtrach.
Zadbaj o to, aby Twój tekst był wyświetlany wyłącznie na pierwszej stronie paginacji
odpowiedniej kategorii.

Opis kategorii, oprócz zagęszczenia fraz
kluczowych, pozwala także wzmocnić
linkowanie wewnętrzne. Z tekstu możesz
kierować do podkategorii (np. z zegarków
Certina do zegarków damskich Certina),
podstron producentów (np. z butów
sportowych do butów Nike) oraz innych
powiązanych kategorii (np. z klawiatur
komputerowych do myszek
komputerowych).

Pamiętaj także o odpowiednim
sformatowaniu tekstu, używając
nagłówków H2, H3 oraz pogrubień
najważniejszych informacji.

Jeżeli chodzi o samo umieszczenie opisu
kategorii, najlepszym rozwiązaniem będzie
użycie jednego, krótkiego akapitu nad
listingiem produktów, tak aby produkty
nadal znajdowały się above the fold, czyli
były wyświetlane bezpośrednio po
załadowaniu strony, bez potrzeby
scrollowania.

Pozostałą część opisu rekomendujemy
zamieścić pod produktami i paginacją.

W przypadku braku możliwości
wyświetlania treści na dole podstrony
zmuszeni jesteśmy umieścić cały tekst nad
listingiem produktów. Aby jednak zadbać
o UX strony i ograniczyć przewijanie strony
w celu dotarcia do produktów zalecamy
ukrycie większej części  tekstu pod
przyciskiem czytaj więcej czy rozwiń tekst.

Roboty Google nie mają problemu z
odczytaniem tak ukrytego tekstu, co
potwierdziło wiele przeprowadzonych
przez nas testów.
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3. OPISY PRODUKTÓW

nazwę produktu (np. Nike Air Max 90 Essential, buty Nike Air Max 90 Essential),
kolor i/lub rozmiar produktu (np. Nike Air Max 90 Essential czarne, kabel USB Apple
Lightning - USB 2m),
kod lub numer seryjny produktu (np. MD819ZM/A, C033.457.16.031.00, Nike Air Max 90
Essential 537384-090),
płeć (np. Nike Air Max 90 Essential męskie),
frazy sklep, opinie, cena (np. iPhone 12 64GB czarny cena, tusz do rzęs Maybelline Lash
Sensational Black sklep, Odkurzacz AMICA Bagio Eco VM 3045 opinie).

Treści SEO publikowane na kartach produktów powinny zostać zoptymalizowane pod:

W tekstach umieść również zdjęcia
produktów, koniecznie wykorzystaj też
atrybut alt w grafikach. W treściach
możesz przedstawić także przykłady
zastosowania produktów lub zdjęcia
pochodzące od ich użytkowników. 

Optymalizując tekst pod SEO, warto
skorzystać z sekcji FAQ, która idealnie
nadaje się do zagęszczenia słów
kluczowych i odpowiedzenia na najczęściej
zadawane przez klientów pytania,
powstrzymujące ich przed dokonaniem
transakcji.

DUPLIKACJA OPISÓW PRODUKTÓW

Jednym z największych problemów
związanych z treściami, z którym
spotykamy się podczas przeprowadzania
audytów stron naszych klientów, jest
duplikacja opisów produktów - zarówno ta
zewnętrzna, jak i wewnętrzna.

Jak dochodzi do wspomnianej duplikacji,
dowiesz się w dalszej części poradnika
(punkt 7.1.).

Kolejna bardzo ważna część każdego e-
commerce to oczywiście karta produktu.
Użytkownika znajdującego się na
podstronie z produktem prawdopodobnie
dzieli już tylko krok od jego dodania do
koszyka, dlatego wykorzystaj opis
produktu do przedstawienia wszystkich
informacji o towarze (w tym szczegóły
techniczne i parametry) oraz przekonaj
klienta do jego zakupu, używając języka
korzyści.

Oprócz funkcji sprzedażowej, opisy
towarów wykorzystaj także do
pozycjonowania podstron produktowych.
Frazy związane bezpośrednio z produktem,
a przede wszystkim te ze słowem sklep
mają ogromną szansę na konwersje, więc
warto zadbać o jak najwyższą pozycję w
wyszukiwarce.

Na podstronach produktów uruchom
sekcję opinii, pozwoli to na rozbudowę
contentu przy pomocy użytkowników.



4. OPISY PODSTRON PRODUCENTÓW
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Jeszcze rzadziej używane są podstrony,
które można stworzyć, łącząc kategorie
sklepowe z producentami (np. buty +
[producent], stół + [producent]).
Korzystanie z takiego rozwiązania jest
idealną drogą do dotarcia np. do fanów
danej marki, którzy chcą rozszerzyć gamę
posiadanych przez siebie produktów.

Przykładowo, osoba posiadająca w swoim
domu lodówkę, piekarnik, mikrofalę i płytę
indukcyjną firmy Samsung, poszukując dla
siebie nowej zmywarki, z chęcią zakupi tę
wyprodukowaną przez Samsunga. Zamiast
przeszukiwać w sklepie z elektroniką
kategorii ze zmywarkami wszystkich
producentów lub kategorii ze wszystkimi
produktami Samsunga, lepszym
rozwiązaniem będzie dostarczenie
użytkownikowi dedykowanej sekcji ze
zmywarkami Samsung.

Często mocno niedocenianą sekcją w
obrębie sklepu są podstrony
przedstawiające produkty konkretnych
producentów (np. w sklepie z odzieżą czy
elektroniką).

Frazy związane z producentami często
charakteryzują się wysoką liczbą
miesięcznych wyszukiwań, dzięki czemu
możemy wyświetlać się szerokiemu gronu
użytkowników. Mimo że z reguły pierwsze
pozycje w SERPach zarezerwowane są dla
stron firmowych producentów, możemy
pokusić się o zajęcie kolejnych miejsc w
wynikach wyszukiwania, które również
zagwarantują ruch w sklepie.
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PRZYKŁAD NIEWYKORZYSTANIA POTENCJALNYCH FRAZ KLUCZOWYCH:

produkty - poszukujemy opon do auta Ford Mondeo Mk4. Bez problemu znajdziemy
kilka sklepów oferujących nam ten towar.

producent - poprzednie wyszukiwanie przedstawiło nam szeroką ofertę opon do
Mondeo Mk4, chcielibyśmy jednak zawęzić wyszukiwanie do jednego producenta -
firmy Dębica. Kolejny raz w wynikach wyszukiwania wyświetlają się sklepy ze swoją
ofertą.
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produkty + producent - w poprzednim wyszukiwaniu znów otrzymujemy za szeroką
ofertę - przeglądamy opony Dębica, które są dopasowane do wszystkich możliwych
samochodów. Tym razem zawężamy wyniki do posiadanego przez nas auta oraz
ulubionego producenta - wpisujemy frazę opony mondeo mk4 dębica. Naszym oczom
niestety nie ukazuje się żaden sklep, a jedynie platformy oferujące opony używane oraz
forum.

Nisza dla takich zapytań jest niezagospodarowana, co może pomóc w uzyskaniu ruchu w
sklepie.
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5. OPISY FILTRÓW

wózki dziecięce do 1000 złotych,
sukienki na jesień,
kurtki czarne,
skarpety bawełniane,
spodnie rozmiar 48,
zegarki Certina 36 mm,
patelnie na płytę indukcyjną.

Filtry na stronach e-commerce powinny
mieć możliwość indeksowania, zmiany
treści title i nagłówka H1, dodania opisu czy
ustalenia przyjaznego adresu url. Niestety,
wiele z popularnych CMSów nie posiada
takich rozwiązań, jeśli jednak dysponujesz
odpowiednim oprogramowaniem sklepu -
otwierają się przed Tobą dodatkowe
możliwości.

Podstrony filtrów w prosty sposób
pomagają w budowaniu widoczności na
frazy long tailowe. Przy ich użyciu możesz
tworzyć content pod słowa kluczowe
związane z kolorami, cenami, materiałem,
rozmiarem, parametrami technicznymi czy
funkcjami produktów.

Przykładowe frazy, na które możesz
pozycjonować swój sklep przy użyciu
filtrów: 



zwiększyć ruch na stronie,
wzmocnić znajomość marki,
pozyskać linki przychodzące,
zdobyć stałych czytelników
odwiedzających stronę,
osiągnąć tytuł eksperta, co przekłada
się na budowę autorytetu domeny i
autora,
zwiększyć sprzedaż,
rozbudować linkowanie wewnętrzne do
najważniejszych podstron.

Wpisy blogowe to najłatwiejszy sposób,
przede wszystkim w początkowej fazie
rozwoju sklepu, na budowanie widoczności
i zwiększanie ruchu na stronie. Wpisy
blogowe pozwalają też wskazywać
robotom Google tematykę naszego sklepu
i wyświetlać go na wiele long tailowych
fraz, na których konkurencja jest
zdecydowanie niższa niż na krótkich
słowach kluczowych.

Tworzenie bloga w obrębie sklepu
pomaga:
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6. WPISY BLOGOWE

odpowiadające na pytania
użytkowników,
rozwiązujące problemy użytkowników,
recenzujące produkty,
porównujące produkty,
poradnikowe,
inspirujące do wykorzystywania
produktów ze sklepu,
pokazujące działalność sklepu.

Jakie wpisy na bloga możesz tworzyć?

Pamiętaj, że celem każdego wpisu
blogowego, oprócz pozytywnego wpływu
na pozycjonowanie, jest konwersja. Możesz
tego dokonać poprzez umieszczanie w
treści m.in. banerów, grafik, linków czy
przycisków Call to Action.
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Pisząc tekst na stronę sklepu, musi być on
odpowiednio zoptymalizowany pod
wyszukiwarki. Należy w przemyślany i
naturalny sposób umieścić w nim słowa
kluczowe. Warto pamiętać, że nie piszemy
tylko pod roboty, ale także pod
potencjalnych klientów.

Tekst musi być czytelny i zrozumiały. Ma
on na celu zaprezentowanie produktu oraz
może podświadomie pomóc klientowi w
podjęciu decyzji o zakupie i jednocześnie
sprawić, że witryna będzie pojawiała się
wysoko w wyszukiwarce.

Teksty SEO są trudną sztuką, dlatego
najlepiej skorzystać z pomocy
doświadczonych copywriterów, którzy
specjalizują się w danej branży i potrafią
operować słowem w ciekawy sposób.

Istnieje różnica między treściami
marketingowymi a treściami SEO. Jak
napisać tekst, który zainteresuje
jednocześnie roboty Google oraz
użytkowników? Aby strona zaczęła piąć się
w górę dzięki contentowi, należy trzymać
się kilku zasad, które pomogą witrynie
osiągnąć zadowalające efekty.

CONTENT IS A KING . . .

JAK PISAĆ TEKSTY SEO DLA
E-COMMERCE?



1. ANALIZA FRAZ + NARZĘDZIA SEO
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Senuto to polskie narzędzie skupiające się
na analizie widoczności strony. Przydatną
funkcją tego programu jest baza słów
kluczowych. Po wpisaniu interesującej nas
frazy otrzymamy listę podpowiedzi i
synonimów wraz z wolumenem
wyszukiwań. 

Baza słów kluczowych pomoże pisać
ciekawe treści w oparciu o chętnie
wyszukiwane słowa i frazy. Dzięki filtrom
językowym oraz możliwościom
uwzględnienia lub wykluczenia domen
konkurencji możemy dopasować
odpowiednie treści pod daną branżę.
Wykorzystując maksimum możliwości
tego narzędzia, jesteśmy w stanie napisać
bardzo dobry tekst pod kątem SEO.

Ahrefs to jedno z ulubionych narzędzi
specjalistów SEO i copywriterów. Narzędzie
pozwala szczegółowo przeanalizować
keywordsy (słowa kluczowe). Przydatną
funkcją Ahrefsa są podpowiedzi w formie
pytań do wyszukiwanego hasła. Można to
wykorzystać, szukając pomysłów na treści
blogowe.

Pierwszą, najważniejszą z punktu widzenia SEO zasadą jest research słów kluczowych.
Może wydawać Ci się, że znasz swój produkt doskonale, jednak warto sprawdzać jak jest
wyszukiwany przez użytkowników. Z pomocą przychodzą narzędzia SEO.

1.1 SENUTO (PŁATNE)

1.2 AHREFS (PŁATNE)

1.3 PLANER SŁÓW
KLUCZOWYCH (DARMOWE)

Dwa narzędzia opisane wyżej są płatne.
Chcąc skorzystać z darmowej analizy słów
kluczowych można wykorzystać narzędzie
prosto od Google. Keyword Planner daje
możliwość poznania nowych,
spokrewnionych fraz, a także pozwala
sprawdzić ich popularność wśród
wyszukujących. 

Po wyszukaniu interesującej frazy
dostajemy od narzędzia szczegółowy
raport na temat ilości wyszukań w
miesiącu danej frazy, wspomniane wyżej
pytania oraz wykaz TOP 10 najlepszych
wyników wraz z linkami do stron
konkurencji.

Ciekawa opcja, jaka pojawia się w planerze
to przeskanowanie witryny w celu
wyszukania nowych kombinacji fraz
poprzez adres URL. Taka analiza może
pomóc w tworzeniu rozbudowanych treści
(wzbogaconych o nowe dopasowania).



2. ANALIZA KONKURENCJI
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Treści dostępne na Twojej stronie nie
mogą pojawić się nigdzie indziej!
Jednak nawet jeśli postarasz się i dodasz
unikalną treść na stronę, ktoś może ją
wykorzystać. Co zatem robi Google, widząc
dwie strony z tą samą treścią? Za autorytet
bierze tę technicznie mocniejszą, nawet
jeśli to na niej znajdują się skopiowane
treści. 

Warto na stronie umieścić informację o
prawach autorskich. Jednak nie na
wszystkich taki komunikat może zadziałać.
Bardziej skuteczne mogą okazać się
metody techniczne. Osoba, która kopiuje
tekst ze strony, zaznacza go po prostu
myszką. 

Powyższe narzędzia nie tylko pomogą
właścicielom stron odnaleźć właściwe
słowa kluczowe, ale pozwolą też podejrzeć,
jak wygląda strona konkurencji. To kolejny
ważny krok, który trzeba wykonać przed
przygotowaniem treści na stronę. 

Podczas analizy konkurencji należy zwrócić
uwagę na kilka elementów. Pierwszy z nich
to długość treści. Nasze teksty powinny
mieć zbliżoną objętość. Kolejny to
zagęszczenie słów kluczowych. Warto
pamiętać, że na 1500 zzs (znaków ze
spacjami) powinny pojawić się 2-4 frazy.  W
treściach należy naturalnie używać fraz
oraz synonimów, a także odpowiednio je
odmieniać. Narzędzia pozwolą nam
sprawdzić, na jakie słowa kluczowe
konkurencja pozyskuje ruch.

3. ZABEZPIECZENIE PRZED
KRADZIEŻĄ TREŚCI

zablokować możliwość kopiowania

po skopiowaniu, zamiast treści ukaże
się komunikat o tym, że treść  należy do
witryny xyz, 
zablokować prawy przycisk myszy na
stronie.

W takim przypadku możemy wykonać
kilka czynności:

i zaznaczenia tekstu,

Niestety, żaden ze sposobów nie uchroni w
100% przed kradzieżą treści, ale może
skutecznie zniechęcić do podejmowania
takich działań.



Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że
niektóre z działań podejmowanych
przez nich na stronie internetowej nie
tylko nie pomoże w osiągnięciu wyższej
pozycji w wyszukiwarce, ale też może
poważnie zaszkodzić. 

W tej części opiszemy, jakie są
najpopularniejsze błędy związane z
publikacją treści na stronach
internetowych.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI E-COMMERCE
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1. DUPLIKACJA TREŚCI

Samo pojęcie duplikacji pojawiło się już
w tym poradniku. Czym właściwie ona
jest? 

Duplikacja treści (ang. duplicate
content) to powielenie treści w obrębie
danej strony internetowej (duplikacja
wewnętrzna) lub poza nią (duplikacja
zewnętrzna). 

Jest to poważny problem dotyczący
wielu stron internetowych (w
szczególności dla działalności e-
commerce), głównie z uwagi na to, że
roboty wyszukiwarek mogą usunąć
stronę z powielonym contentem z
wyników wyszukiwania. Wydawać by się
mogło, że jest to dobre rozwiązanie,
jednak dla właścicieli niektórych stron
może być ono krzywdzące. Wybór
strony, która ponosi “karę” za
zduplikowaną treść, odbywa się na
podstawie zestawienia mocy obu stron.
Może okazać się, że konkurencja
skopiowała Twoją treść, ale autorytet
Twojej domeny jest mniejszy. W takiej
sytuacji to Ty poniesiesz konsekwencje.



Warto zdawać sobie sprawę, że dla
robotów wyszukiwarek każdy produkt
znajdujący się w sklepie internetowym jest
osobną podstroną. Zdarza się, że niektórzy
właściciele sklepów internetowych
publikują te same opisy na kartach
podobnych produktów, różniących się np.
wyłącznie kolorem. Warto tworzyć
unikalne opisy w każdym miejscu na
stronie lub zastosować dynamiczne
przełączanie między różnymi wersjami
produktów, bez przeładowywania strony i
bez zmiany adresu URL.
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Kolejne strony paginacji

1.1 PRZYKŁADY DUPLIKACJI
WEWNĘTRZNEJ

W każdym sklepie internetowym znajdują
się grupy podobnych do siebie produktów,
czyli kategorie. Często są one głównym
źródłem ruchu na stronie. Dobrze
zoptymalizowane kategorie powinny
posiadać unikalny opis zawierający słowa
kluczowe, który wpłynie na pozycje w
wyszukiwarce. Nieumiejętne dodawanie
opisów kategorii może doprowadzić do
problemów związanych z duplikacją treści.
Dzieje się tak, kiedy znajdą się one na
każdej stronie paginacji.

Pamiętaj  - opisy kategorii publikujemy
wyłącznie na pierwszej stronie paginacji!

Opisy produktów

Dostępność strony

Każda strona internetowa powinna być
dostępna w sieci jedynie pod jednym
adresem www, np. https://www.nazwa-
domeny.pl/. Wszystkie inne wersje, adresy
bez www, z protokołem HTTP itp. powinny
zawierać przekierowanie na docelowy
adres. W innym przypadku  doprowadzimy
do duplikacji treści - te same treści będą
znajdowały się pod dwoma adresami URL.



Wielu sprzedawców oferuje swoje
produkty na portalach takich jak Allegro,
OLX czy Ceneo. Bardzo często zdarza się,
że w takim przypadku kopiowane są opisy
ze strony docelowej. Należy zdawać sobie
sprawę, że prowadząc sprzedaż na tych
portalach, należy stworzyć unikalne opisy
produktów - w przeciwnym przypadku
również doprowadzimy do duplikacji
zewnętrznej.
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Kopiowanie opisów ze
stron producentów

1.2 PRZYKŁADY DUPLIKACJI
ZEWNĘTRZNEJ

Kopiowanie opisów ze stron producentów,
czy dystrybutorów to bardzo popularne
zjawisko. Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy, że kopiując treść ze strony
producenta, powielają nie tylko jego treść,
ale także treści konkurentów, którzy
nieświadomie zastosowali takie samo
rozwiązanie.

Publikowanie treści ze strony
na portalach aukcyjnych  i 
 sprzedażowych

2. BRAK OPISÓW

Brak treści w sklepie internetowym to
bardzo popularne zjawisko. Wielu
właścicieli nie zdaje sobie sprawy z tego,
jak ważną odgrywają one rolę. Często
zdarza się, że sklep nie posiada opisów
produktów i kategorii. W takich
przypadkach każda ze stron w serwisie
różni się jedynie eksponowanymi na niej
produktami. 

Tak jak pisaliśmy wcześniej, opisy kategorii,
czy produktów nie są istotne jedynie z
punktu widzenia wyszukiwarki, ale i
użytkownika. Mało prawdopodobne jest, że
użytkownik kupi produkt bez
jakiegokolwiek opisu zawierającego
najważniejsze informacje na jego temat. 

W poprzedniej części opisaliśmy już, czym
powinny cechować się poszczególne
rodzaje treści w sklepie internetowym - są
to cenne wskazówki, które pozwolą Ci
napisać wartościowe treści.



Cały poradnik został poświęcony
poprawnemu tworzeniu treści, które
przyniosą korzyści z punktu widzenia
SEO. Jak taką treść umieścić na stronie,
aby była przyjazna zarówno dla
użytkownika, jak i dla robotów
wyszukiwarek? Niestety, samo
formatowanie treści również rodzi wiele
problemów. 

Pierwszym z nich są pogrubienia -
niestety popularnym zabiegiem jest
pogrubianie fraz kluczowych w treściach.
Nie wpłynie to na podwyższenie pozycji
strony w wyszukiwarce, a w skrajnych
przypadkach przynosi przeciwny skutek.
Pogrubianie fraz kluczowych może być
odczytane za próbę manipulacji
wynikami. Pamiętaj, wyróżniaj w treści
jedynie ważne fragmenty, które mogą
zainteresować użytkownika.

Kolejna kwestia - publikowanie treści bez
jakichkolwiek zdjęć. Tak jak
wspomnieliśmy kilkukrotnie we
wcześniejszych punktach, treści
publikowane na stronie internetowej
powinny zaciekawić użytkownika. Wielu
właścicieli sklepów internetowych
publikuje treści bez dodatkowych grafik,
co powoduje, że użytkownik zderza się ze
ścianą tekstu. Nie każdy odwiedzający
stronę dobrnie do końca. Ciekawym
rozwiązaniem jest stosowanie infografik,
które będą zawierały najistotniejsze
informacje zawarte we wpisie. Co
zyskujesz? Atencję potencjalnego klienta.
Co więcej, dobra optymalizacja obrazów
może wpłynąć na pojawienie się w
Google grafika, gdzie często zaglądają
użytkownicy szukający odpowiedzi na
nurtujące ich pytanie.
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3. FORMATOWANIE TREŚCI



Zarówno użytkownicy, jak i roboty
wyszukiwarek coraz więcej wymagają od
treści publikowanych na stronach
internetowych. Niezależnie od tego, czy
prowadzisz sklep internetowy, bloga czy
firmę usługową, warto skupić się na
optymalizacji tekstów znajdujących się w
Twojej witrynie. Poświęć czas na analizę
słów kluczowych oraz pisanie
wartościowych treści, a na pewno
zobaczysz efekty swojej pracy!

PODSUMOWANIE
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Zapraszamy do odwiedzania
strony nprofit.net, na której już
wkrótce pojawią się szczegóły
dotyczące II edycji kampanii
#bądźwidoczny.

bez niepowodzeń w Internecie

#bądźwidoczny
kampania NPROFIT dla firm

bezpłatne webinaria,
darmowe szkolenia stacjonarne,
dostęp do eksperckich
publikacji,
audyty.

W trakcie II edycji kampanii
przedsiębiorcy mogą liczyć na:


