






• rosnąca strona internetowa 

• zmieniające się stany magazynowe,

• coraz to nowe błędy w Search Console,

• zmieniające się środowisko Google (nowe wytyczne, aktualizacje algorytmu),

• kolejne zmiany do wdrożenia przy ograniczonych mocach przerobowych,

• często również niewystarczający budżet na inwestycję w SEO,

• konkurenci inwestujący czasem dłużej i więcej.

Z CZYM MIERZY SIĘ WŁAŚCICIEL 
SKLEPU INTERNETOWEGO?



SEO to ciągły proces.
Jednocześnie to nie jedyny 
priorytet właściciela e-commerce! 
TO BYWA FRUSTRUJĄCE.

Rekomendacja od właściciela sklepu internetowego
źródło: http://foxstrategy.pl/rekomendacje/

http://foxstrategy.pl/rekomendacje/










ŚLEDZENIE SITE’A

• Cykliczna weryfikacja zarówno liczby 
podstron w site, jak i wyrywkowa 
adresów pojawiających się w wynikach 
wyszukiwania.

• Odnotowywanie wyników w tabeli
wraz z datą weryfikacji
(łatwe rozpoznanie ewentualnego 
problemu)



WERYFIKACJA CACHE’A

• strony głównej,
• najważniejszych kategorii,
• losowych produktów,
• filtrów,
• innych podstron,

(wybranych losowo lub celowo).

CZY W WERSJI TEKSTOWEJ ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE TREŚCI DANEJ PODSTRONY?



• strony głównej,
• najważniejszych kategorii,
• losowych produktów,
• filtrów,
• innych podstron,

(wybranych losowo lub celowo).

ALE! NIE UPRAWIAJ „SZTUKI DLA SZTUKI”, PAMIĘTAJ O ZASADZIE PARETA.

WERYFIKACJA CZASU ŁADOWANIA SIĘ STRONY



• strony głównej,
• najważniejszych kategorii,
• losowych produktów,
• filtrów,
• innych podstron,

(wybranych losowo lub celowo).

PRAWIDŁOWE WYŚWIETLANIE
NA MOBILE TO „MUST HAVE”

TEST OPTYMALIZACJI MOBILNEJ

źródło: https://search.google.com/test/mobile-friendly

https://search.google.com/test/mobile-friendly


WERYFIKACJA GOOGLE SEARCH CONSOLE -> STAN



WERYFIKACJA GOOGLE SEARCH CONSOLE -> STAN



WERYFIKACJA GOOGLE SEARCH CONSOLE -> STAN



WERYFIKACJA GOOGLE SEARCH CONSOLE -> STAN



WERYFIKACJA GOOGLE SEARCH CONSOLE -> STAN



CRAWLERY

Narzędzia te przydadzą się zwłaszcza przy dużych site’ach. Wiele rzeczy możesz wychwycić jednak
w Search Console lub za pomocą bezpłatnego narzędzia XENU 

(archaiczne, ale wciąż działające na Windowsie).





PO PIERWSZE:
GRUNTOWNA ANALIZA KONKURENCJI 

TO OPTYMALIZACJA CZASU, 
W MYŚL ZASADY PARETA :)



PO PIERWSZE: ANALIZA KONKURENCJI

źródło: garneczki.pl



PO PIERWSZE: ANALIZA KONKURENCJI

źródło: euro.com.pl



PO PIERWSZE: ANALIZA KONKURENCJI

źródło: eobuwie.com.pl



PO DRUGIE:
DOBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH 

I STWORZENIE / OPTYMALIZACJA 
TREŚCI.

BEZ UNIKALNEGO CONTENTU 
NIE PÓJDZIESZ DALEJ I TO NIE PODLEGA WĄTPLIWOŚCI. 

WIĘCEJ O TYM W PREZENTACJACH MILENY MAJCHRZAK I PAWŁA GONTARKA.



PO DRUGIE: DOBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH

• analiza i poszukiwanie słów 
kluczowych na poziomie każdej 
podstrony,

• dedykowane, unikalne grupy słów 
kluczowych dla każdej podstrony
(uwaga na kanibalizację słów 
kluczowych),

• bieżąca weryfikacja i aktualizacja listy 
słów,

źródło: SURFERSEO.COM



źródło: SEMSTORM.COM

PO DRUGIE: DOBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH

• wdrożenie słów kluczowych 
w treściach! (może Ci się przydać 
SEMSTORM lub SURFER)

• niska tolerancja wyszukiwarki 
na błędy w tym kroku
(długi czas wyindeksowania
zawartości podstrony)



• (branża) sklep internetowy

• (kategoria/produkt)

• (kategoria / produkt) + sklep

• (kategoria /produkt) + sklep internetowy

• (kategoria / produkt) + (cecha/filtr)

• (kategoria / produkt) + (cecha/filtr) + sklep

• (kategoria / produkt ) + (cecha/filtr) + sklep 

internetowy

• dodatkowe frazy – np. poradnikowe (długi ogon)

LICZBA POJEDYNCZA I LICZBA MNOGA. 

SYNONIMY I ODMIANY.

OGÓLE MECHANIZMY WYSZUKIWANIA
(dla e-commerce)



SHORT TAIL CZY LONG TAIL?

SHORT TAIL
• wyższa średnia miesięczna liczba zapytań,

• wyższa konkurencja,

• zróżnicowane wyniki wyszukiwania,

• ogólny charakter frazy,

• różne intencje użytkownika,

• „ja tylko popaczeć przyszedłem”,

• z reguły niższy potencjał konwersji.



LONG TAIL
• niższa średnia miesięczna liczba zapytań,

• niższa konkurencja,

• fraza precyzyjna,

• intencja zawarta w słowie kluczowym,

• wyższy potencjał konwersji 
(przy dobrze dobranej frazie).

SHORT TAIL CZY LONG TAIL?



NARZĘDZIA DO ANALIZY SŁÓW KLUCZOWYCH



PO TRZECIE:
PLANOWANIE STRATEGICZNE. 

IM WIĘCEJ STRATEGII I SYSTEMATYCZNEJ ANALITYKI, 
TYM WIĘKSZE KORZYŚCI (I OSTATECZNIE MNIEJ PRACY).



PO TRZECIE: PLANOWANIE STRATEGICZNE

• cykliczna analiza danych z Search Console 
i poszerzanie listy słów kluczowych 
(z uwzględnieniem zasad z kroku drugiego),

• reagowanie na ewentualne spadki,

• bieżąca aktualizacja tabeli dopasowania 
słów kluczowych, a w konsekwencji treści 
poszczególnych podstron.

• obserwacja i dynamiczne działanie, 
w tym reakcja na bieżące wydarzenia, modę 
i potrzeby klientów,

• przewidywanie sezonowości i trendów. 





KIEDY TWOJA WIDOCZNOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA?

źródło: TRENDS.GOOGLE.COM



KIEDY TWOJA WIDOCZNOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA?

źródło: TRENDS.GOOGLE.COM



KIEDY TWOJA WIDOCZNOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA?

źródło: SENUTO.COM



KIEDY TWOJA WIDOCZNOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA?

źródło: SENUTO.COM



CO SPRAWDZIĆ PRZY PLANOWANIU STRATEGII?

• Google Trends najważniejszych fraz na przestrzeni minimum 
3 lat,
• Sezonowość grup podobnych słów kluczowych (dedykowanej 

jednej podstronie) w Planerze Słów Kluczowych,
• Sezonowość witryny w Senuto.

PRZEWIDUJ TRENDY Z WYPRZEDZENIEM. 
DOBRYM ROZWIĄZANIEM JEST UTWORZENIE „KALENDARZA TRENDÓW” 

DLA TWOJEJ BRANŻY.





JAK PRACOWAĆ NAD POZYCJAMI I WIDOCZNOŚCIĄ?

• GOOGLE SEARCH CONSOLE (must have),

• Narzędzia do monitoringu widoczności
(SEMSTORM, SENUTO, AHREFS, …,)

• Narzędzia do monitoringu pozycji słów kluczowych 
(SEMSTORM, SENUTO, SEOSTATION, UNAMO, AHREFS, ….)

MONITORUJ, PLANUJ I AKTUALIZUJ STRATEGIĘ, 
TAK BY GENEROWAĆ RUCH I SPRZEDAŻ.



żródło: https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/

CTR, A POZYCJA 

https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/


JAK PRACOWAĆ NAD POZYCJAMI I WIDOCZNOŚCIĄ?

Cyklicznie analizuj słowa kluczowe:
• na pozycjach 2-3,
• tuż za TOP3,
• tuż za TOP10,
• perspektywiczne: poza TOP20, o wysokiej liczbie wyświetleń.

CZY MOŻESZ DROBNYMI POPRAWKAMI OPTYMALIZACYJNYMI 
POPRAWIĆ ICH POZYCJE? SPRAWDŹ TO.









NIE ZAWSZE POZYCJA JEST KLUCZOWA
(I TO JEST TWOJA SZANSA)



CTR WYNIKU WYSZUKIWANIA W E-COMMERCE

•Metatagi Title i Description 
(komunikacja sprzedażowa, połączenie SEO z UX),

• Emoji 🔥🏅👏,
(element przykuwający wzrok i wyróżniający na tle innych wyników),

• DANE STRUKTURALNE
(sposób na poszerzenie wyniku i przykucie uwagi potencjalnego klienta)

W przypadku danych strukturalnych absolutne minimum to BreadcrumbList i Product.



BREADCRUMBLIST

źródło: GitHub Eweliny Podrez

https://gist.github.com/epodrez/58bbe89a2c03fa7be40d0c61d4a1effa


PRODUCT

źródło: GitHub Eweliny Podrez

https://gist.githubusercontent.com/epodrez/82afed780992ed43dbe1be65ccd10071/raw/639286a72e5a16034cac104ea08bc3d096e1e500/Product


TEST Z PAŹDZIERNIKA 2019

źródło: ms-fox.pl









PROTIP: PRACA NAD WSPÓŁCZYNNIKIEM ODRZUCEŃ 
I NIEDOSTĘPNYMI PRODUKTAMI

źródło: Lisi Slack, za zgodą Autorki ;)



PROTIP: PRACA NAD WSPÓŁCZYNNIKIEM ODRZUCEŃ 
I NIEDOSTĘPNYMI PRODUKTAMI

• Które strony są porzucane przez użytkowników 
(mają najwyższy współczynnik odrzuceń)? Czy wiesz dlaczego?

• Gdy użytkownik trafia na niedostępny produkt:
• Czy dostaje informacje o planowanej dostępności?
• Czy wie, jakie są alternatywy do wybranego produktu? 

(wpis blogowy / dedykowana sekcja)

• Czy masz opracowaną strategię zarządzania produktami
wycofanymi ze sprzedaży, która pozwoli Ci nie stracić klienta, 
który już jest na stronie? 






