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ASO, czyli App Store Optimization (na rynku polskim zwane
pozycjonowaniem aplikacji mobilnych) to proces optymalizacji aplikacji
(i jej otoczenia), mający na celu uzyskanie większej widoczności
w organicznych wynikach wyszukiwania sklepów z aplikacjami
mobilnymi (np. Google Play i Apple App Store), a przez to zwiększenie
liczby ich zakupów / pobrań.

W tym ebooku skupimy się na optymalizacji pod kątem najpopularniejszego (pod
względem ilości użytkowników i pobrań aplikacji) ze sklepów – Google Play.
Na końcu dokumentu znajdziesz jednak BONUS, który pozwoli Ci sprawnie
poruszać się również w zakresie ASO w Apple App Store.
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źródło: https://go.sensortower.com/Q4-2019-Data-Digest.html (strona 44)
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Rynek aplikacji mobilnych nieustannie, systematycznie rośnie 
– tylko w 2019 pobraliśmy 115 miliardów aplikacji!

DLACZEGO WARTO ZAJĄĆ SIĘ ASO?
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źródło: https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/
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W konsekwencji: nieustannie zwiększa się konkurencja w każdej z kategorii 
sklepów z aplikacjami (zwłaszcza w Google Play, gdzie w ostatnim kwartale 2019 

roku istniało równolegle ponad 2,5 miliona aplikacji). 

DLACZEGO WARTO ZAJĄĆ SIĘ ASO?
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App Store Optimization w wielu przypadkach 
przestaje być opcją, a staje się wymogiem 
zaistnienia w wynikach wyszukiwania sklepów 

z aplikacjami mobilnymi.

Przy każdym z dalej wymienionych czynników rankingowych podajemy dobre przykłady 
aplikacji, które już zajęły się ASO (przynajmniej częściowo). Weź z nich przykład ;)

DLACZEGO WARTO ZAJĄĆ SIĘ ASO?
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KIEDY ZAJĄĆ SIĘ ASO?

źródło: https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0h94y36

• marzec 2020 wiąże się z najwyższym
w historii zainteresowaniem tematem
aplikacji mobilnych,
• z powodu #zostanwdomu szukamy

okazji do rozrywki i nauki właśnie
na urządzeniach mobilnych,
• tym samym: kiedy, jak nie teraz?
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1. DOBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH
Podstawą i pierwszym, bardzo ważnym krokiem App Store Optimization
jest wybór szerokiej listy zarówno popularnych, jak i precyzyjnych słów
kluczowych - nietrafny dobór fraz może przekreślić szanse na wzrost liczby
pobrań aplikacji.
Wybierz ok. 20-30 „strategicznych” słów kluczowych, na których powinna
skupić się optymalizacja oraz od 30 do nawet 200 słów „wspierających”
(liczba zależna od branży, kategorii i potencjału wyszukiwania), które warto
uwzględnić w planie linkbuildingu oraz częściowo podczas optymalizacji
dłuższego opisu.
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1. DOBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH

Zacznij od ANALIZY TRENDÓW W BRANŻY (na przykład w Google Trends),
a następnie przejdź do SKRUPULATNEGO WYBORU FRAZ za pomocą narzędzi
typu Google Keyword Planner, Ahrefs czy Ubersuggest.
Przygotowana lista na początku dotyczyć będzie trendów w wyszukiwarce Google,
lecz – jak szybko się przekonasz – będą one miały także przełożenie na trendy
w sklepach z aplikacjami mobilnymi.
Niestety - dostępne na dzień tworzenia ebooka narzędzia do analizy słów kluczowych pod kątem
ASO, nie funkcjonują w naszym rodzimym języku wystarczająco dobrze, stąd konieczność
zastosowania tego pierwszego etapu analiz.
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1. DOBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH
• Przeanalizuj działania Twojej bezpośredniej konkurencji. Sprawdź, jakie słowa

eksponują w opisie, czy nazwie aplikacji oraz dodaj je do swojej strategii.
• Po wstępnej analizie i wyłonieniu listy słów, które mogą mieć przełożenie na

sklepy z aplikacjami, użyj narzędzi dedykowanych ASO, takich jak TheTool,
AppTweak czy Meatti.

DOPIERO MAJĄC ZA SOBĄ ETAP KONSTRUOWANIA LISTY SŁÓW 
KLUCZOWYCH, MOŻESZ PRZEJŚĆ DO OPTYMALIZACJI 

KOLEJNYCH ELEMENTÓW PODSTRONY APLIKACJI.

Dobór słów kluczowych 
sprawia Ci trudność? Pomożemy!
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2. NAZWA APLIKACJI

Nazwa aplikacji to z punktu widzenia procesu ASO jeden z najważniejszych
czynników rankingowych i musisz poświęcićmu sporo uwagi.
Przy mocno limitowanej liczbie znaków możesz użyć ograniczonej liczby słów
kluczowych. Dobierz je rozważnie, zarówno pod kątem konkurencyjności,
jak i realnej szansy sprowadzenia ruchu na podstronę aplikacji mobilnej
w Google Play.
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2. NAZWA APLIKACJI

• Masz do dyspozycji do 50 znaków, wykorzystaj je mądrze,
• Dobierz 2-3 słowa kluczowe o największym prawdopodobieństwie sprowadzenia

ruchu na podstronę aplikacji (weź pod uwagę konkurencyjność danego słowa,
jak i jego popularność),
• Zazwyczaj sprawdza się następujące rozwiązanie: w pierwszej kolejności użyj

nazwy brandowej, a po myślniku wymień wybrane słowa kluczowe,
• Możesz również użyć emoji, by przyciągnąć uwagę użytkownika.
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źródło: https://neilpatel.com/blog/app-store-optimization/

Aplikacje używające słów kluczowych w nazwie rankują na użyte słowa 
o ponad 10% wyżej, niż te używające wyłącznie brandu 

(według niektórych testów w dniu dzisiejszym różnice te mogą być jeszcze wyższe)

2. NAZWA APLIKACJI

Średni ranking aplikacji bez słów kluczowych w nazwie Średni ranking aplikacji używającej słów kluczowych w nazwie
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2. NAZWA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo.android
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2. NAZWA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blodhgard.easybudget
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2. NAZWA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=melstudio.myogabegin
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3. SHORT DESCRIPTION

Short description to element opisu aplikacji, który:
§ wyświetla się w pierwszym widoku aplikacji,
§ jest bardzo ważnym czynnikiem rankingowym,
§ przykuwa uwagę użytkowników w pierwszej kolejności.

Short description ma najważniejszy priorytet w opisie aplikacji
i nie należy go lekceważyć.
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3. SHORT DESCRIPTION

• Masz do wykorzystania maksymalnie 80 znaków,
• Dobrą praktyką jest użycie słów niewystępujących w nazwie aplikacji

(wyjątek: bardzo niszowa branża i skupienie na 1-2 zasięgowych frazach),
• Połącz optymalizację pod kątem słów kluczowych z marketingowym

opisem dedykowanym użytkownikowi,
• Przeprowadź przemyślane i ostrożne testy A/B krótkiego opisu.
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3. SHORT DESCRIPTION

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourdelivery.pyszne&hl=pl_Pl
podgląd Short Description dzięki: thetool.io
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3. SHORT DESCRIPTION

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.editor.photoeditor.filtersforpictures&hl=pl_Pl
podgląd Short Description dzięki: thetool.io
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3. SHORT DESCRIPTION

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.music.mp3.musicplayer&hl=pl_Pl
podgląd Short Description dzięki: thetool.io
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4. LONG DESCRIPTION

Jeżeli myślisz o optymalizacji aplikacji pod kątem sklepu Google Play, dłuższy opis
jest elementem, któremu musisz poświęcić szczególną uwagę. Daje Ci on największe
pole do popisu pod kątem nasycenia słowami kluczowymi i pracy nad poprawą
pozycji aplikacji na istotne dla nas frazy.

Dobrze skonstruowany, przyciągający wzrok opis ma szansę zachęcić
użytkowników do pobrania aplikacji i wpłynąć na współczynnik konwersji, czyli
przełożyć się na liczbę instalacji Twojej aplikacji.
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4. LONG DESCRIPTION
• Do wykorzystania masz 4000 znaków (ze spacjami). Wykorzystaj je wszystkie!

(Weź pod uwagę to, że każdy znacznik HTML jest liczony jako osobny znak).
• Tak, long description możesz urozmaicić korzystając ze znaczników HTML.

Aby uatrakcyjnić opis możesz użyć: pogrubień, emfazy, zmienić kolor czcionki,
czy zastosować nagłówki: <h1></h1>, <h2></h2> itd. Pełną listę znaczników,
które możesz wykorzystać znajdziesz na kolejnych stronach.

• Możesz również skorzystać z emoji🤩, które przyciągną wzrok i urozmaicą opis📝
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4. LONG DESCRIPTION

• Opis musi być unikalny. Nie wykorzystuj go w innych materiałach promocyjnych w
sieci. Google bardzo nie lubi duplikacji treści.
• Najważniejsze słowa kluczowe, przewagi konkurencyjne i zalety aplikacji umieść

w początkowym fragmencie opisu Twojej aplikacji. Dlaczego jest to ważne?

Mniej więcej 250 znaków opisu widzi użytkownik, który nie kliknie w przycisk
Więcej informacji , a według Storemaven klika w niego zaledwie 5% użytkowników.
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4. LONG DESCRIPTION

1. Co robi Twoja aplikacja?
2. Jakie problemy rozwiązuje?
3. Jak zmienia życie / pracę użytkownika?
4. Jakie efekty przynosi korzystanie z appki?
5. Czym wyróżnia się na tle aplikacji tej samej kategorii / tego samego typu?
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• Pochwal się zaletami Twojej aplikacji i jej przewagami konkurencyjnymi!



4. LONG DESCRIPTION
• Nie skupiaj się jedynie na ogólnych frazach, szukaj long-tail’a, a także bardziej

niszowych fraz, które mają potencjał wyszukiwań, ale na które w wynikach
wyszukiwania nie ma jeszcze Twojej konkurencji.
• Jeżeli masz aplikację w różnych wersjach językowych, stwórz dla każdej z nich

odrębny, unikalny opis, bazując na słowach kluczowych wytypowanych pod dany
rynek.

PRZEPROWADZAJ TESTY A / B W CELU WYBORU NAJLEPSZEGO OPISU.
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4. LONG DESCRIPTION
HTML Google Play (aplikacja) Google Play (www)

https://www.app.pl/ https://www.app.pl/ https://www.app.pl/

<a href="https://www.app.pl/">Nazwa aplikacji</a> Nazwa aplikacji Nazwa aplikacji

<font color="blue">Niebieski</font> Niebieski Niebieski

<b>Pogrubienie</b> Pogrubienie Pogrubienie

<i>Pochylenie</i> Pochylenie Pochylenie

<u>Podkreślenie</u> Podkleślenie Podkreślenie

źródło: https://thetool.io/2020/html-emoji-google-play
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4. LONG DESCRIPTION
HTML Google Play (aplikacja) Google Play (www)

<h1>Nagłówek 1</h1> Nagłówek 1 Nagłówek 1

<h2>Nagłówek 2</h2> Nagłówek 2 Nagłówek 2

✓☆👍 ✓☆👍 ✓☆👍

&raquo; » »

A<br />B A
B

A
B

<img>,<font size="20">,<center> Nie zadziała

źródło: https://thetool.io/2020/html-emoji-google-play
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4. LONG DESCRIPTION

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promotons źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.urlaubspiraten
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4. LONG DESCRIPTION

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citynav.jakdojade.pl.android źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.urlaubspiraten
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5. URL APLIKACJI

URL aplikacji to jeden z czynników rankingowych, który może mieć
wpływ na pozycję aplikacji w Google Play.
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym case’m, dotyczącym gry Super Mario Run, która dzięki
zawartości słowa „zara” w adresie, zaczęła rankować na mocno konkurencyjną nazwę marki modowej
(pomimo, że w żadnym innym miejscu w obrębie strony aplikacji słowo to nie występowało).
Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.
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5. URL APLIKACJI

• Adres URL możesz zdefiniować jedynie podczas publikacji aplikacji.
• Jeżeli więc dopiero wprowadzasz swoją aplikację do sklepu, zwróć

uwagę na ten element. W innym przypadku możliwość zmiany adresu
URL nie jest już dostępna.
• W adresie URL warto zawrzeć najbardziej istotne dla aplikacji słowo

kluczowe.
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5. URL APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zara

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soomapps.screenmirroring źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exatools.barometerandaltimeter

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazetki.gazetki
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6. NAZWA DEWELOPERA

Nazwa dewelopera jest kolejnym czynnikiem rankingowym, mającym
wpływ na pozycję samej aplikacji.
Pamiętaj, że nazwa dewelopera wykorzystywana jako słowo kluczowe
wpłynie bezpośrednio na wszystkie Twoje aplikacje. Efektem może być
rankowanie aplikacji na niepotrzebne słowa kluczowe.
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6. NAZWA DEWELOPERA

• Jeżeli masz jedną aplikację lub grupę aplikacji o podobnej tematyce, spróbuj
zawrzeć w nazwie developera 1-2 najważniejsze słowa kluczowe, adekwatne
do wszystkich oferowanych aplikacji.
• Jeżeli tworzysz aplikacje o różnej tematyce, pozostań przy uniwersalnej frazie

nawiązującej do Twojego brandu.
• Oprócz nazwy Google bierze pod uwagę również historię dewelopera

oraz opublikowanych aplikacji. Zaufani deweloperzy z pozytywną historią mają
szansę na wyższe pozycje w rankingu.
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6. NAZWA DEWELOPERA

źródło: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Fun+Games+For+Free
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6. NAZWA DEWELOPERA

źródło: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Best+Free+Video+Editor+%26+Video+Maker+Dev&hl=pl
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6. NAZWA DEWELOPERA

źródło: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Zdrowe+Zakupy+-+Skanuj+produkty
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7. IDENTYFIKACJA WIZUALNA APLIKACJI
Jako identyfikację wizualną aplikacji będziemy rozumieli przede wszystkim
trzy elementy:

• Ikonę aplikacji,
• Zdjęcia / zrzuty ekranu z aplikacji,
• Wideo aplikacji.

Powyższe elementy nie są co prawda bezpośrednimi czynnikami rankingowymi, jednak ich
obecność jest niezmiernie istotna pod kątem optymalizacji współczynnika CTR („klikalności”)
oraz współczynnika konwersji.
W końcu… czy sięgnąłbyś po nieznaną aplikację z ikoną, która nie wyróżnia się
w żaden sposób na tle konkurencji lub po appkę, która nie posiada żadnych
wizualnych wskazówek na temat tego, co może Ci zaoferować?
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7.1. IKONA APLIKACJI

Ikona jest pierwszym elementem identyfikacji aplikacji, z którym styka
się użytkownik. Mimo że nie jest to bezpośredni czynnik rankingowy,
to właśnie od niej zależeć może, czy użytkownik wybierze
Twoją aplikację, czy bardziej atrakcyjną wizualnie konkurencję.

Ikona wpływa więc bezpośrednio zarówno na CTR (współczynnik
klikalności), jak i CVR (współczynnik konwersji).
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7.1. IKONA APLIKACJI

• Upewnij się, że ikona jednoznacznie sugeruje zawartość i cel aplikacji.
• Jeżeli jesteś dużą, rozpoznawalną marką, lepszym rozwiązaniem

może okazać się pozostanie przy brandowym logo jako ikonie
aplikacji.
• Przyjrzyj się ikonom konkurencji i zastanów się, co możesz zrobić

lepiej.
• Zadbaj o spójność ikony z faktyczną zawartością aplikacji.
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7.1. IKONA APLIKACJI

• Śledź aktualne trendy w projektowaniu logotypów i miej na uwadze
uniwersalne zasady związane z ich tworzeniem.
• To, że ikona podoba się Tobie, nie oznacza, że tak samo spodoba się

innym.

WYKORZYSTAJ TESTY A / B DO TESTOWANIA RÓŻNYCH 
WARIANTÓW.
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źródło: https://splitmetrics.com/blog/good-app-store-conversion-rate/

Testy A/B i wyłonienie ikony o najlepszym CTR 
poprawiają liczbę wyświetleń podstrony aplikacji średnio o 26%. 

Natomiast najlepszy wynik odnotowany przez Splitmetrics to poprawa o 560%!

7.1. IKONA APLIKACJI

Liczba wyświetleń podstrony przy zastosowaniu
standardowej ikony

Liczba wyświetleń podstrony po zmianach
wynikających z testów A/B
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7.1. IKONA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/search?q=finanse%20domowe&c=apps&hl=pl (na dzień: 30.03.2020)
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7.1. IKONA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/search?q=kupony%20promocyjne&c=apps&hl=pl (na dzień: 30.03.2020)
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7.1. IKONA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/search?q=nawigacja%20gps&c=apps&hl=pl (na dzień: 30.03.2020)
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7.2. ZDJĘCIA APLIKACJI

Zrzuty ekranu z aplikacji to kolejny – zaraz po ikonie – element,
który nie jest bezpośrednim czynnikiem rankingowym.
Jednak dostosowane do potrzeb odbiorców zdjęcia pozwolą Ci pracować
nad poprawą współczynnika konwersji, czyli tego, jak dużo osób po
przejściu na stronę Twojej aplikacji zdecyduje się ją pobrać.
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7.2. ZDJĘCIA APLIKACJI
• Możesz umieścić do 8 zdjęć, wykorzystaj to w całości!
• Zadbaj o to, by zdjęcia były spójne z aktualną wersją aplikacji oraz jej identyfikacją 

wizualną.
• Przedstaw swoje przewagi konkurencyjne oraz istotne zalety. Możesz użyć na 

grafikach krótkiego opisu tekstowego.
• Jeżeli oferujesz aktualnie jakąś promocję / ofertę specjalną, pokaż to.
• Kilka wersji językowych aplikacji? Nie zapomnij o lokalizacji zawartości grafik.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE APLIKACJI PRZEDSTAW NA 2 PIERWSZYCH ZRZUTACH.
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źródło: https://www.slideshare.net/maorgad/10-killer-app-store-marketing-tips

Zmiana kolejności użycia zdjęć (wyłonienie dwóch najlepszych w testach A/B 
i ich zastosowanie na początku) może zwiększyć liczbę instalacji o 35%!

7.2. ZDJĘCIA APLIKACJI

Liczba instalacji przy losowej kolejności zdjęć Liczba instalacji po użyciu dwóch najlepszych zdjęć na samym początku
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7.2. ZDJĘCIA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pracuj.android.jobsearcher&hl=pl
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7.2. ZDJĘCIA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourdelivery.pyszne
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7.2. ZDJĘCIA APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.clashroyale
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7.3. WIDEO APLIKACJI

Prezentacja aplikacji w formie wideo jest kolejnym czynnikiem
pośrednim, mogącym wpłynąć na współczynnik konwersji, nie mającym
jednak bezpośredniego przełożenia na pozycję w rankingu.
Plik wideo wyświetla się przed zrzutami ekranu aplikacji,
zadbaj więc o to, aby był on atrakcyjny już w pierwszym widoku.
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7.3. WIDEO APLIKACJI

• Prezentacja aplikacji w formie wideo zaciągana jest z YouTube.
• Film traktowany jest jako priorytetowy i pojawia się przed zdjęciami,

pamiętaj więc, aby miniaturka była zachęcająca do kliknięcia
i obejrzenia.
• Zachęć do pobrania aplikacji: wyróżnij się, opowiedz historię!
• W przypadku dostępności aplikacji w kilku wersjach językowych,

pamiętaj o dedykowanym pliku wideo dla każdej lokalizacji.
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7.3. WIDEO APLIKACJI
• Zadbaj o optymalizację* samego filmu na Youtube, mając na uwadze 

istotne słowa kluczowe
Ciekawostka: wyświetlenia filmu z poziomu Google Play będą zliczane,
jak standardowe wyświetlenia w Youtube.

TESTUJ, TESTUJ I JESZCZE RAZ TESTUJ. 
TESTY A / B W GOOGLE PLAY SĄ TWOIM PRZYJACIELEM.

*) zadbaj o elementy ważne pod kątem SEO, jak zawartość linka w opisie filmu, unikalną treść,
tagowanie i zawartość słów kluczowych w opisie.
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źródło: https://www.slideshare.net/maorgad/10-killer-app-store-marketing-tips

Zastosowanie wideo może zwiększyć liczbę instalacji aplikacji o 23%!

7.3. WIDEO APLIKACJI

Instalacje aplikacji bez wideo Instalacje aplikacji z wideo
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7.3. WIDEO APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.empik.empikapp&hl=pl
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7.3. WIDEO APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wyborcza.android.google&hl=pl
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7.3. WIDEO APLIKACJI

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicostudio.braintest&hl=pl
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CO DALEJ?
• zadbaj o bieżącą aktualizację aplikacji, zarówno pod kątem nowych wersji
Androida, jak i oczekiwań użytkowników,
• badaj zachowania użytkowników i przeprowadzaj testy A/B, by na bieżąco
ulepszać aplikację oraz jej podstronę,
• motywuj użytkowników do wystawienia opinii, analizuj i odpowiadaj na te już
wystawione,
• poszerzaj zasięg aplikacji o kolejne języki i lokalizacje.
Zadbaj o dedykowane, unikalne nazwy i opisy appki dla każdej z nich.

Chcesz zwiększyć zasięg aplikacji? 
Chętnie pomożemy!
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CO DALEJ?
• zadbaj o indeksację aplikacji – czy masz włączone Firebase App Indexing,
czy dbasz o poprawne połączenie aplikacji ze stroną internetową (deep
linki)?
• zwiększ zasięg aplikacji dzięki kampaniom PPC w sklepach
z aplikacjami oraz w wyszukiwarce,
• buduj profil linków aplikacji – zadbaj o wpisy i recenzje w katalogach
aplikacji, publikacje sponsorowane, udzielaj się w social media
i na tematycznych forach internetowych,

NIEUSTANNIE PRACUJ NAD JAKOŚCIĄ I ZASIĘGIEM APLIKACJI.

Chcesz zwiększyć zasięg aplikacji? 
Chętnie pomożemy!
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PROMOCJA APLIKACJI W GOOGLE ADS

Dzięki działaniom reklamowym w Google Ads:
• zbadasz potencjał słów kluczowych, które planujesz wykorzystać w ASO,
• precyzyjnie stargetujesz reklamy do swoich odbiorców,
• zbudujesz zasięg i świadomość marki zwłaszcza w pierwszej fazie promocji,
• skrócisz proces decyzyjny dzięki instalacji aplikacji bezpośrednio z reklamy,
• zyskasz wiedzę na temat wielkości ruchu z wyszukiwarki,  estymowanej liczbie 

konwersji i kosztu pozyskania użytkowników z wybranych słów kluczowych.
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PROMOCJA APLIKACJI W GOOGLE ADS
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JAK PROMOWAĆ APPKĘ W GOOGLE?

Chcesz zwiększyć zasięg aplikacji? 
Chętnie pomożemy!
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• Kieruj reklamy głównie na urządzenia mobilne,
• Zacznij od mniej ogólnych fraz i stopniowo rozbudowuj portfolio słów

kluczowych,
• Wybierz typ reklamy, który zachęca do pobrania aplikacji po kliknięciu

w reklamę,
• Wykluczaj za pomocą list remarketingowych osoby, które już pobrały

aplikację.

https://foxstrategy.pl/pozycjonowanie-aplikacji/%3Futm_source=dokumenty&utm_medium=ebook&utm_campaign=aso_s64


MATERIAŁY DODATKOWE
1. PORADNIK: Pozycjonowanie aplikacji mobilnej w Google Play Store. Kompendium wiedzy o App 

Store Optimization (Blog Fox Strategy, listopad 2018)

2. PORADNIK: Zwiększenie widoczności aplikacji (ASO) w pięciu prostych krokach (Marketing i Biznes, 
kwiecień 2016)

3. VIDEO: Pozycjonowanie Aplikacji Mobilnej (ASO) – Jak zbudować widoczność w App Store’ach?
(oficjalne wideo, SEMKRK, Kraków, 22 lutego 2019

4. PREZENTACJA: Pozycjonowanie Aplikacji Mobilnej (ASO) – Jak zbudować widoczność w App 
Store’ach? (SEMKRK, Kraków, 22 lutego 2019)

5. WYWIAD: po SEMKRK #11. O ASO w skrócie (Blog DevaGroup, Kraków, 6 maja 2019)
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BONUS!

1. brak weryfikacji wprowadzonych zmian

2. zmiana short i long description 
w dowolnym momencie

3. opis jest ważnym czynnikiem rankingowym

4. 50 znaków w nazwie appki

5. linki mają znaczący wpływ na ranking 
wyszukiwania

1. każdorazowa weryfikacja zmian przez App Store

2. zmiana description możliwa tylko przy aktualizacji 
aplikacji

3. opis nie jest czynnikiem rankingowym

4. 30 znaków w nazwie aplikacji i 30 znaków podtytułu

5. linki nie mają znaczenia

6. dodatkowy czynnik rankingowy: pole ”keywords”  

RÓŻNICE POMIĘDZY ASO W GOOGLE PLAY, A APPLE APP STORE

GOOGLE PLAY APP STORE
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MASZ PYTANIA?

Ewelina Podrez
ewelina@foxstrategy.pl

Dawid Pietkiewicz
dawid@foxstrategy.pl

Jesteśmy pionierami App Store Optimization 
w Polsce. Mamy doświadczenie pracy w zakresie ASO 

z wiodącymi agregatorami ofert pracy, 
największymi polskimi biurami podróży, grami i aplikacjami 
edukacyjnymi. Nasze poradniki przeczytały tysiące osób.

Chcesz się z nami skontaktować? Zapraszamy!
W zakresie ASO mogą pomóc Ci nasi Specjaliści:

Ewelina Podrez i Dawid Pietkiewicz.

Fox Strategy sp. z o.o.
biuro@foxstrategy.pl

tel. 519 087 061
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