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SŁOWA KLUCZOWE 

 Analiza konkurencji. 
Przeanalizuj liderów Twojej branży pod kątem zaplanowanej przez nich architektury informacji (struktury  
i nazewnictwa kategorii), optymalizacji podstron kategorii, filtrów i produktów. Czym różnią się od Twojej 
strony? Jaką inspirację możesz z tego czerpać, a co planujesz zrobić lepiej?  
Skorzystaj z doświadczenia tych, którzy już zajmują wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.  
Nie wiesz, jak wyłonić liderów branży? Porównaj ich widoczność w SEMSTORM lub SENUTO.  
Zbadaj SERP dla konkretnych fraz w SURFERZE. 
 

 Dobór słów kluczowych do każdej z kategorii i zaplanowanie architektury. 
Kategorie to najważniejsze podstrony w Twoim sklepie. To one, często wraz ze stroną główną, powinny 
generować większość ruchu (ruch na podstronach produktów jest ważny, lecz ryzykowny w sytuacji 
wycofania produktu ze sprzedaży).  
Dobierz całe grupy słów kluczowych do poszczególnych kategorii. Przyda Ci się Planer Słów Kluczowych 
Google lub inne narzędzie do analizy słów kluczowych (SEMSTORM, SENUTO, AHREFS, 
UBERSUGGEST,…). Dopiero na tej podstawie (i na podstawie analizy konkurencji) zadecyduj  
o architekturze sklepu (lub o zmianach w niej, jeśli Twój e-commerce już działa).  

 

 Analiza sezonowości kategorii i utworzenie kalendarza optymalizacji  
i recyklingu treści. 
Dla wybranych słów kluczowych zbadaj trendy.  

§ Kiedy użytkownicy szukają najczęściej produktów z danej kategorii?  
§ Jak długo trwa zainteresowanie nimi?  

Na tej podstawie zaplanuj całoroczną strategię działań, w tym odświeżania treści, uwzględniając przy tym, 
że rozpocząć działania należy przynajmniej kilka miesięcy przed sezonem. 

 

 Optymalizacja stron kategorii. 
Optymalizacja kategorii to ciągły proces. Pamiętaj o utworzeniu wartościowego, unikalnego opisu 
kategorii, jak i o jego optymalizacji pod kątem SEO.  
Warto do tego celu użyć Content Editora w SEMSTORMIE lub SURFERze. Unikaj kanibalizacji – pilnuj,  
aby użyte słowa kluczowe występowały w treści wyłącznie na dedykowanej im kategorii.  

Cześć! Dzięki za wysłuchanie mojej prezentacji podczas Online Marketing Day :) Samą prezentację znajdziesz  
na moim Slideshare (wersja do pobrania: https://foxstrategy.pl/materialy/OMD-Ewelina-Podrez.pdf).  
Przygotowałam dla Ciebie bonus na start Twojej pracy nad priorytetami w SEO – listę elementów omawianych podczas prezentacji  
w formie checklisty, na której możesz odhaczać podjęte działania lub zaplanować ich priorytety. Mam nadzieję, że materiał okaże się 
dla Ciebie pomocny, nie wahaj się również pytać w razie wątpliwości, na przykład rejestrując się na bezpłatne konsultacje SEO.! 
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Jakiej długości powinien być opis? Na to pytanie odpowie Ci analiza treści serwisów w TOPach (w chwilę 
pomoże Ci ją zrobić SURFER).  Zadbaj również o metatagi, nie tylko pod kątem SEO, ale także pod kątem 
pracy nad CTR – jeśli pasuje to do Twojego sklepu, użyj emoji w Title czy Description.  
Optymalizacja kategorii to nie tylko treści – zweryfikuj, czy kategoria w pełni się indeksuje tak, jak powinna, 
czy podstrony paginacji zawierają canonical do strony pierwszej (podobnie sortowanie) lub czy poprawnie 
indeksuje się infinite scroll, czy zdjęcia mają alty, i tak dalej. 
 

 Zaplanowanie dostępności filtrów dla robotów wyszukiwarki i ewentualny 
dobór słów kluczowych. 
Czy filtry powinny się indeksować? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i zależy to wyłącznie 
od tego, czy filtrowanie nie będzie rywalizować ze stronami kategorii i prowadzić do kanibalizacji.  
Wiele e-commerce’ów wybiera filtry, które mają się indeksować, a które nie.  
Zaplanuj strategię dostępności poszczególnych filtrów i dla tych, których indeksację planujesz,  
dobierz grupy unikalnych słów kluczowych. 
 

 Optymalizacja stron filtrowania. 
Dla filtrów wyłączonych z indeksacji ustaw metatag robots=”noindex, follow”.  
Dla pozostałych, dokonaj optymalizacji w analogiczny sposób, jak dla podstron kategorii. 
 

 Dobór słów kluczowych do produktów i utworzenie zasad optymalizacji. 
Przy dobrze zaplanowanej strategii, na stronę produktu będą trafiali użytkownicy zmotywowani do zakupu 
tego konkretnie towaru. Aby było to możliwe, zaplanuj schemat optymalizacji produktów w taki sposób,  
by na podstronie każdego z nich występowała nazwa (w różnych wariantach i odmianach – to słowa 
kluczowe, które powinny być dobrane do podstron produktów).   
 

 Optymalizacja podstron produktów. 
Stopniowo wdrażaj zaplanowaną strategię na podstronach produktów. Dodatkowo pamiętaj, by utrzymać 
zainteresowanie potencjalnego klienta – opisz produkt nie tylko z użyciem opisu producenta (w idealnym 
świecie opisu producenta warto unikać, więc stopniowo wdrażaj unikalne opisy), ale dodaj również kilka 
słów od siebie: Jakie zalety ma produkt? Jakie przewagi konkurencyjne ma Twój sklep? Czy pomagasz  
w wyborze produktu adekwatnego do potrzeb klienta? Jak wygląda dostawa?  
Zobacz, jak produkty opisują największe sklepy internetowe i zainspiruj się tym :)  
Nie zapomnij również o wdrożeniu danych strukturalnych Product. 
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INDEKSACJA 
 Weryfikacja cache. 

Optymalizacja to jedno, ale czy Google widzi stronę tak, jak wygląda ona w rzeczywistości?  
§ Czy podstrony indeksują się poprawnie?  
§ Czy wszystkie treści i elementy strony są w wersji tekstowej cache’a?  
§ Czy podstrony nie zawierają ukrytej treści (widocznej dla robota, niewidocznej dla 

użytkownika)?  
Te dane musisz posiadać. Cyklicznie weryfikuj cache, przynajmniej konkretnego typu podstron - strona 
główna, kategoria, filtr (jeśli pozwalasz na indeksację), produkt, strona statyczna. Dodatkowo cyklicznie 
sprawdzaj stan tego typu podstron w Search Console – czy dane strukturalne nie zawierają błędów?  
Czy wystąpiły jakiekolwiek problemy z czasem indeksacji? 

 

 Weryfikacja czasu ładowania się strony i optymalizacji mobilnej. 
§ Ile czasu musi czekać użytkownik, zanim dostanie się na stronę?  

(narzędzia: PageSpeed Insights i GTMetrix (bezpłatna rejestracja, lokalizacja serwera: Londyn).   
§ Czy nie ma problemów z wyświetleniem strony i dokonaniem zakupu na urządzeniu mobilnym? 

(narzędzie: Google Mobile Friendly Test).  
Sprawdź to dla każdego typu podstron i rozpocznij ewentualne prace naprawcze.  
Weryfikuj czas i optymalizację mobilną cyklicznie, ponieważ każda, nawet drobna zmiana (jak pop-up) 
może zmienić wyniki testów. 
 

 Śledzenie i zapisywanie site + losowe przeglądanie kolejnych stron site’a. 
Ta z pozoru żmudna, a tak naprawdę zajmująca chwilę, cykliczna czynność, pozwoli Ci wyłapać 
niepotrzebnie indeksowane podstrony (a nawet atak hakerski!), często szybciej niż w Search Console. 
Odnotowywanie wyników uwrażliwi Cię na wszelkie nagłe zmiany w indeksacji Twojej strony.  

§ Czy dany typ podstron na pewno powinien znaleźć się w indeksie?  
§ Czy nie zaindeksowała się przypadkiem wyszukiwarka wewnętrzna?  
§ A może zaindeksowały się filtry, mimo że tego nie było w planach?  
§ I tak dalej. 

 

 Cykliczna weryfikacja stanu w Google Search Console. 
Śledź błędy, adresy prawidłowe i wykluczone – sprawdzaj, czy każdy z nich „jest na swoim miejscu”.  

§ Czy ten noindex na pewno powinien się tu znaleźć?  
§ Czy ta podstrona na pewno powinna być zaindeksowana?  
§ Czy pozorny błąd 404 to powód do zmartwień?  
§ Czy w miejscu 404 nie powinno być przekierowań 301 na bardziej adekwatne adresy?  
§ Czy tag strony kanonicznej jest wskazany prawidłowo?  
§ I tak dalej. 
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 Cykliczne śledzenie strony wybranym crawlerem. 
Search Console dostarczy Ci większości danych i na sam początek z powodzeniem wystarczy.  
Przy rosnącym site coraz większe znaczenie będzie miał jednak sposób przedstawienia danych  
– jak najbardziej intuicyjny, prowadzący do szybkich (ale przemyślanych) decyzji. Wtedy wspomóż się 
crawlerem (jak Screaming Frog, Sitebulb czy DeepCrawl). 

 
 

WIDOCZNOŚĆ 
 Cykliczna analiza raportu Skuteczność w Search Console.  

Regularnie (na przykład raz w tygodniu zerknij czy nie ma dużych zmian w średniej pozycji, kliknięciach, 
wyświetleniach i CTR, raz w miesiącu przeprowadź gruntowną analizę) weryfikuj skuteczność Twojego 
sklepu w Search Console.  

§ Które podstrony generują największą liczbę kliknięć i dlaczego?  

§ Które najmniejszą i czym jest to spowodowane?  

§ Które słowa kluczowe generują najwięcej wyświetleń? Czy są z nich kliknięcia?  

§ Dla jakich słów kluczowych możesz poprawić pozycje minimalną optymalizacją?  
Cyklicznie wyłaniaj słowa o wysokiej liczbie wyświetleń i pozycjach tuż za TOP3, tuż za TOP10, 
perspektywicznie tuż za TOP20. Na ich podstawie twórz plan optymalizacji nastawiony na zwiększanie 
ruchu organicznego. 
Docelowo posiłkować możesz się również danymi o widoczności i słowach kluczowych z SEMSTORM  
lub SENUTO.  Na sam początek wystarczy jednak Search Console. 

 

 Analiza CTR i praca nad wyglądem w SERP. 
Weryfikuj również CTR, czyli współczynnik „klikalności” w wynik wyszukiwania. Twój sklep zajmuje wysoką 
pozycję dla słowa kluczowego o wysokiej liczbie wyświetleń, a nie generuje kliknięć? To problem i spora 
strata. Zweryfikuj, dlaczego tak się dzieje.  

§ Może większość ruchu zgarnia grafika Google, a Ciebie tam nie ma?  
§ Może konkurencja używa fragmentów rozszerzonych (danych strukturalnych) lub w inny sposób 

przykuwa uwagę wyszukującego?  
§ A może po prostu masz nieoptymalne lub niesprzedażowe metatagi?  

Rozpoznaj tego typu problemy i zacznij je rozwiązywać za pomocą pracy z metatagami (w tym zastosowanie 
emoji), danymi strukturalnymi czy innymi elementami, które pomogą Ci przykuć uwagę potencjalnego 
klienta. 
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 Utworzenie planu optymalizacji nastawionego na zwiększanie ruchu. 
Gdy przejdziesz poprzednie 3 kroki, zaplanuj zadania optymalizacyjne krok po kroku, podstrona po podstronie. 
Nasyć dodatkowo treści danym słowem kluczowym. Zoptymalizuj metatagi. Przetestuj emoji i dane strukturalne 
w SERP. Prześlij podstrony po zmianie do indeksu w Search Console.  
Te działania mogą przynieść duży efekt przy niewielkiej ilości pracy i zaangażowania – w myśl zasady Pareta. ;) 

 
ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA NA STRONIE 

 Analiza współczynnika odrzuceń. 
Poprzednie kroki za Tobą, temat optymalizacji opanowany, a wolumen ruchu jest na dobrym poziomie? 
Przeanalizuj współczynnik odrzuceń – z jakiego powodu Twoją stronę opuszczają użytkownicy, którzy na nią 
dotarli? Do pewnego stopnia tego typu zdarzenia są naturalne, ale sprawdź, czy jest coś, co możesz poprawić? 
Może strona docelowa w SERP jest nieadekwatna do zapytania?  

§ A może występują problemy z wersją mobilną?  
§ Layout jest nieużyteczny?  
§ Pop-up w części przeglądarek nie ma możliwości zamknięcia?   

Problemów po drodze może pojawić się sporo, weryfikuj więc zachowanie swoich potencjalnych klientów  
w Google Analytics i wyciągaj wnioski. 
 

 Strategia tymczasowej niedostępności produktu. 
Co się dzieje w Twoim sklepie, gdy danego produktu nie ma w magazynie i dopiero czekasz na dostawę? 
Odprawiasz interesantów z kwitkiem i odsyłasz do konkurencji czy wychodzisz im naprzeciw informując o dacie 
dostawy lub proponując zamienniki (budując tym samym ich lojalność)?  
Przewiduj tego typu sytuacje i przygotuj strategię zarządzania niedostępnymi produktami. 
 

 Strategia wycofywania produktów ze sprzedaży. 
Podobną strategię przygotuj dla produktów całkowicie wycofanych ze sprzedaży. Dobrą praktyką jest 
pozostawienie podstrony i dodanie modułu podobnych produktów ze słowem wyjaśnienia. Jeszcze lepszą 
praktyką jest przekierowanie 301 podstrony produktu na dedykowany wpis blogowy, w którym wyjaśnisz, 
dlaczego dany produkt został wycofany ze sprzedaży i jakie proponujesz (lepsze) alternatywy. 
Najgorszą strategią jest usunięcie podstrony produktu (404) lub pozostawienie jej bez żadnych zmian. 
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CO DALEJ? 
Poprzednie punkty pod kontrolą? Świetnie! Pozostaje Ci zatem cykliczna weryfikacja efektów 
wdrożonych zmian, aktualizacja strategii i dalsze działania optymalizacyjne. Stawiaj na te elementy, 
które przynoszą Ci realny efekt, czyli ruch i sprzedaż. 
Dodatkowo nie zapominaj o stałej edukacji. SEO ciągle się zmienia, co chwilę pojawia się element  
do nauki i testowania. Gdy nie masz pewności – zerknij na to, jak działają konkurenci, skorzystaj  
z konsultacji ze Specjalistą SEO lub z ostrożnością: przetestuj samodzielnie.  
Gdy temat on-site w dużej mierze jest Ci znany, otwiera się przed Tobą droga do drugiej, także ważnej 
części działań pozycjonowania, czyli linkbuildingu i content marketingu. 

 
 

 
 


