
Sekcja 1: Zrozumienie SEO 

Niestety „guru” w dziedzinie marketingu internetowego stworzyli fałszywy pogląd: optymalizacja 

wyszukiwarek jest trudna i wymaga dużej wiedzy technicznej. To nie jest prawda; prawda jest 

następująca: nie musisz zatrudniać „eksperta” za 200 USD za godzinę (nacisk na „eksperta”), aby 

zoptymalizować witrynę do wyszukiwania, a nawet wylądować na pożądanych trzech pierwszych 

miejscach wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach. Pokażę Ci później, aby zoptymalizować witrynę, 

treść i strony  wyszukiwania, wylądować na pierwszej stronie Google, jeśli nie pierwszych 3 spotach, i 

dostarczyć mnóstwo ruchu do Twojej witryny, wszystko, co musisz zrobić, to zwracaj uwagę na 

konkretne aspekty swojej witryny. Pokażemy  ci, jak zoptymalizować. Zanim do tego dojdzie, dobrze 

jest zacząć od kultywowania zrozumienia SEO, jego znaczenia i sprawdzania, jak Google i inne 

wyszukiwarki pozycjonują witryny. 

Czym jest SEO? 

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, w skrócie SEO to dokładnie to, co sugeruje nazwa: to właśnie 

aspekt optymalizacji / dostosowywania tekstu internetowego, obrazów i filmów ma wpływ na ich 

widoczność w wyszukiwarkach. Teraz możesz się zastanawiać „Dlaczego? Dlaczego powinienem 

zawracać sobie głowę SEO? ”Cóż, jednym z powodów, dla których SEO jest tak ważnym aspektem ruchu 

w witrynie i dlaczego optymalizacja wyszukiwarek jest dużym biznesem, jest następujący. 

Optymalizacja treści witryny, tj. optymalizacja treści tekstowych, wideo i obrazów, wpływa na to, jak 

pająki wyszukiwarek (nie rzeczywiste pająki, ale ogólny termin używany w odniesieniu do algorytmów 

wyszukiwarek (zwanych robotami indeksującymi), które okresowo indeksują i indeksują strony 

internetowe w kolejność trafności dla zapytań wyszukiwania) wyświetlą twoją witrynę i pozycję, jaką 

umieszczają w indeksie. Im bardziej widoczna jest Twoja zawartość dla tych „pająków”, tym wyższa jest 

twoja strona w SERPach. Im wyższy ranking stron lub treści, tym większy ruch. Optymalizacja pod 

kątem wyszukiwarek bierze pod uwagę to, czego szukają użytkownicy (słowa kluczowe, które wpisują 

w swoich polach wyszukiwania), jak wyszukiwarki indeksują strony internetowe i zawarte w nich treści, 

a ostatnio, jak istotna i przyjazna dla użytkownika jest treść dla użytkowników i zapytań użytkowników. 

Ogólnie rzecz biorąc, SEO polega na optymalizacji projektu witryny, ułatwiając użytkownikom 

interakcję z treściami na różnych urządzeniach, używając odpowiednich słów kluczowych, tworząc linki 

między witryną a innymi istotnymi, wysokiej jakości witrynami na ten sam temat, a od maja 2015 r. 

przyjazność dla Twojej witryny. Dotykamy każdego z tych czynników i sprawdzamy, jak zoptymalizować 

je do wyszukiwania. Zanim to zrobimy, opiszmy krótko, jak działają wyszukiwarki. 

 

Jak wyszukiwarki pozycjonują strony internetowe i ważne czynniki rankingowe 

 

World Wide Web to ogromny las informacyjny. Oczywiście w lesie łatwo się zgubić: wejdź do 

wyszukiwarek. Wykorzystując las jako przykład, wyszukiwarki służą dwóm głównym funkcjom: tworzą 

indeks wszystkich drzew w lesie informacji i zapewniają odwiedzającym las szczegółową ścieżkę do 

gatunków drzew, które chcą. Brzmi to dziwnie technicznie, więc upraszczajmy je w następujący sposób: 

Wyszukiwarki używają algorytmów przeszukiwania sieci do przeszukiwania wszystkich informacji 

umieszczanych w Internecie i tworzenia indeksu. Następnie, gdy użytkownicy używają wyszukiwarek 

do wyszukiwania informacji, roboty-pająki biorą słowo kluczowe, dopasowują je do informacji o 

indeksie i zwracają najważniejsze informacje w ciągu kilku sekund. Ten zasób Google, trafnie nazwany 

„jak działa wyszukiwanie”, powinien dać ci lepszy wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie wyszukiwarki 

Google. Aby określić trafność, algorytmy przeszukiwania sieci używają wielu czynników. 



 

Ważne czynniki rankingu Google 

Według backlinko.com, jednej z najbardziej sprawnych stron SEO, Google używa ponad 200 czynników 

rankingowych; niektóre z tych czynników mają większą wagę niż inne. Tu przedstawimy najważniejsze 

czynniki rankingowe Google i inne wyszukiwarki używane do uszeregowania witryn . Aby uczynić tę 

listę łatwiejszą do naśladowania i rozwinąć się na pierwszym miejscu w aspektach Google, przyjrzymy 

się później, podzielimy te czynniki na trzy kategorie: czynniki strony, czynniki poza stroną i czynniki 

całej witryny 

1: Czynniki rankingu na stronie 

Współczynniki rankingu na stronie odnoszą się do wszystkiego, co możesz fizycznie zrobić na swojej 

stronie lub treści, aby wpłynąć na ranking wyszukiwania. W związku z tym kilka ważnych rzeczy, na 

które należy zwrócić szczególną uwagę, to: 

Wykorzystanie słów kluczowych 

Słowa kluczowe to zapytania, które użytkownicy wpisują do swoich pól wyszukiwania podczas 

wyszukiwania informacji. Dlatego też ma sens, że Google użyłby słów kluczowych jako ważnego 

czynnika rankingu. Podczas gdy przyjrzymy się dokładniej badaniom słów kluczowych i późniejszemu 

używaniu słów kluczowych w różnych obszarach witryny, aby uzyskać lepszy ranking, chcesz mieć 

pewność, że używasz trafnych słów kluczowych w metatagu tytułu, ponieważ metatag zapewnia 

Google dokładne opis twojej strony internetowej lub treści. 

Wskazówka: aby uzyskać lepsze, ulepszone rankingi, umieść wybrane słowa kluczowe na początku tagu 

tytułu. 

 

Chcesz również, aby Twoje słowo kluczowe, , zostało umieszczone w tagu opisu Meta. Ponadto, 

ponieważ pająki wyszukiwarek (znowu nie prawdziwe pająki) indeksują treść w całości, podejmując 

decyzję o tym, gdzie umieścić witrynę lub zawartość w indeksie, najlepiej użyć trafnych słów 

kluczowych w tagach H1, H2, H3 i H4. Dobrym pomysłem jest również dodanie dużej liczby słów 

kluczowych do kopii treści. Słowo kluczowe może być używane na różne sposoby w różnych 

podtytułach na stronie. (Tagi H1, H2, H3, H4) Na przykład, jeśli twój tag / słowo kluczowe H1 to „Czyściki 

do dywanów”, twój tag H2 może być „Lokalnym środkiem do czyszczenia dywanów” lub 

„Doświadczonym środkiem do czyszczenia dywanów” itp. Treść zgodna z nagłówkami akapitów ( Tagi 

H) powinny zawierać informacje wspierające ten nagłówek i zawierać to samo słowo kluczowe w treści. 

Używanie słowa kluczowego więcej niż raz w rozsądnych kombinacjach zwiększa „gęstość słów 

kluczowych” i zwiększa użyteczność strony. 

 

Wskazówka: Debata na temat idealnej gęstości słów kluczowych jest gorącym tematem. W pierwszych 

dniach poszukiwań, wypychania słów kluczowych, tj. celowego nadużywania słów kluczowych w 

odpowiednich obszarach kopii i witryny internetowej, dominował czynnik rankingowy. Jednak Google 

Panda, algorytm Google uruchomiony w 2012 r., zmienił to. Według Neila Patela, którego Forbes 

umieszcza na liście 10 najlepszych sprzedawców internetowych, „Aktualizacja algorytmu Panda 

zmieniła świat SEO. Zmienił strategię treści, badania słów kluczowych i kierowanie. Zmienił nawet 

sposób, w jaki marketerzy budują linki, ponieważ wysokiej jakości odnośniki wskazujące na stronę 



ostatecznie zwiększają jej wartość. Wprowadzając Pandę, Google może teraz dokładniej określić, które 

witryny były „spamem”, a które witryny prawdopodobnie zostałyby uznane przez użytkowników za 

przydatne ”.  

Oto prawda, użycie słów kluczowych w kopii internetowej nie jest tak istotne jak kiedyś (podkreślenie 

„nie jako” oznacza, że nadal ma pewne znaczenie). Zgodnie z tą dyskusją na społeczności Moz, (Moz 

jest wysoce wpływową stroną i platformą SEO) nie ma idealnej wartości gęstości słów kluczowych dla 

każdej kopii internetowej, a jeśli treść jest odpowiednia dla zapytania użytkownika, możesz dobrze 

rankingować, używając słów kluczowych w swoim tytule i opisie oraz minimalne słowa kluczowe w 

kopii. To powiedziawszy, dobrze jest posypać dobrą miarą słów kluczowych w swojej kopii. Chodzi o 

to, aby używać słów kluczowych w twojej kopii tylko wtedy, gdy użycie takich słów kluczowych spotyka 

się z naturą i dodaje wartości użytkownikom (wyszukiwanie Google jest bardzo ukierunkowane na 

użytkownika). 

Długość treści i powielona treść 

Google kładzie duży nacisk na dostarczanie użytkownikom odpowiednich i przydatnych wyników; coś 

odzwierciedlonego w ich misji: „Skup się na użytkowniku, a wszystko inne pójdzie za nim”. Według 

badania przeprowadzonego przez serpIQ, które analizowało długość treści według wieku domeny, 

nazwy, nowych i starych blogów itp. dłuższe treści zazwyczaj są wyższe niż krótsze treści. Idea tego 

współczynnika rankingu jest prosta: dłuższa zawartość = szczegółowa treść = równa lepszej odpowiedzi 

dla użytkowników, co, jak widzieliśmy, kładzie duży nacisk na Google. Google uważa dłuższą treść za 

bardziej wiarygodną i pouczającą. W związku z tym, im dłuższa jest treść, co oznacza dobrze zbadane i 

sterowane przez użytkownika, tym wyższa Twoje szanse na dobre rankingowanie. 

Wskazówka: Podobnie jak wszystko, co dotyczy SEO, debata na temat idealnej długości treści jest 

gorąca.Z drugiej strony duplikat treści jest negatywnym czynnikiem rankingującym. Posiadanie 

podobnej treści na różnych stronach Twojej witryny negatywnie wpłynie na Twoje rankingi 

 

Wskazówka: określ naturę każdej strony internetowej i treści tworzonych dla swojej witryny, a 

następnie utwórz unikalną i oryginalną treść. Istnieją przypadki, w których posiadanie dwóch adresów 

URL będzie miało podobną treść. Aby upewnić się, że nie zostanie to zduplikowane, użyj znacznika 

kanonicznego. Znacznik kanoniczny po prostu informuje roboty wyszukujące, że jeden adres URL jest 

podobny lub równoważny z innym, co skutecznie informuje Google, że te dwa adresy URL nie są 

zduplikowanymi treściami i faktycznie są jednym. 

 

Optymalizacja i aktualizacja treści 

Patrząc na słowa kluczowe, krótko omówiliśmy optymalizację. Oprócz optymalizacji tagów i treści 

musisz także zoptymalizować swoje zdjęcia i filmy. Pamiętaj, że Google i inne wyszukiwarki indeksują 

tekst, obrazy i wideo. 

Wskazówka: zoptymalizuj swoje obrazy, filmy i inne media, używając odpowiednich słów kluczowych i 

tagów w tekście alt, opisie i podpisie obrazu. Jeśli chodzi o aktualizacje treści, Google i inne 

wyszukiwarki są bardzo skupione na świeżej zawartości. Według Neila Patela „Kiedy budujesz witrynę 

dzisiaj, musisz konsekwentnie pisać i publikować dogłębne treści. Ta treść musi dodawać wartości, być 

interesująca dla czytelnika i rozwiązywać określony problem. Jeśli tego nie zrobisz, nie zaangażujesz 



czytelników, a współczynnik konwersji będzie niski. ”W związku z tym w ramach strategii SEO najlepiej 

jest mieć skuteczną strategię publikowania.” 

Wskazówka: Ponownie, chociaż nie ma twardych zasad dotyczących tego, jak często powinieneś 

publikować, problogger.com opowiada się za 3-5 blogami tygodniowo, podczas gdy hubspot.com, 

wskazuje, że publikowanie 16+ blogów miesięcznie ( średnio 4 lub więcej blogów tygodniowo) może 

zapewnić lepsze rankingi i 3,5-krotnie większy ruch. 

 

Linki wewnętrzne, linki wychodzące i słowa kluczowe w adresie URL 

Linki wewnętrzne to linki, które wskazują na stronę lub fragment treści na Twojej stronie. Podczas gdy 

ich rankingowa moc jest dyskusyjna, strony łączące mogą zwiększyć twój ranking. Linki wychodzące to 

linki wskazujące na zewnętrzne strony. Jeśli dołączasz linki wskazujące na autorytatywne witryny, 

Google oznacza, że Twoim celem jest dostarczenie użytkownikom dodatkowych informacji na dany 

temat i wykorzystanie ich jako sygnału zaufania. 

Wskazówka dotycząca linków wychodzących: Unikaj zbyt wielu linków wychodzących, ponieważ zbyt 

wiele z nich sprawi, że Twoja strona stanie się witryną mostu, co negatywnie wpłynie na twój ranking. 

Słowo kluczowe w adresach URL to kolejny czynnik rankingowy, na który chcesz zwrócić szczególną 

uwagę; Słowa kluczowe w adresie URL oznaczają na przykład, że witryna jest permanentacnecure.com, 

a wpisanie swojego bloga oznacza coś odzwierciedlającego słowo kluczowe. Na przykład tytuł wpisu 

na blogu może wyglądać jak permanentacnecure.com/5-ways-to-permanently-cure-acne 

Powyższe są istotnymi czynnikami rankingowymi na stronie. Jak wskazano wcześniej, Google ma ponad 

200 czynników rankingowych. W dalszej części przyjrzymy się innym aspektom optymalizacji strony. 

2: Czynniki rankingu poza stroną 

W indeksowaniu i rankingowaniu stron Google wykorzystuje także czynniki poza stronami. Czynniki 

poza stroną to czynniki poza Twoją witryną. Ważne aspekty poza stronami, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę: 

Spinki do mankietów 

Google uważa linki za głosy zaufania: kiedy różne witryny o wysokiej jakości odsyłają do Twojej witryny, 

informują Google, że inni webmasterzy / użytkownicy uważają twoją treść za pomocną. W ten sposób 

zwiększa się twój ranking, ponieważ bycie pomocnym jest integralną częścią misji Google. Jeśli chodzi 

o linki, zwróć szczególną uwagę na poniższe 

Liczba domen łączących się z powrotem do Twojej strony: Ta jest ważne. Google używa linków 

zwrotnych jako głosów zaufania: więcej domen odsyłających do Twojej strony = lepsze rankingi. 

Liczba stron łączących: są przypadki, w których jedna domena będzie linkować do ciebie kilka razy. 

Chociaż może to pozytywnie wpłynąć na ogólną rangę, generalnie lepiej jest mieć wiele stron z linkami 

do Twojej witryny. Każde łącze zwrotne z jednej strony liczy się jako głos; w ten sposób więcej stron 

łączy się z twoją treścią = więcej głosów = lepsze rankingi. 

 

Ranga strony z linkami: nie wszystkie strony i strony są równe. Niektóre strony i domeny mają lepszą 

rangę. Lepiej dla Twojej witryny rankingowej, jeśli strony z wysokim PR (strony o lepszej pozycji) 



odsyłają do Ciebie. Podczas budowania linków staraj się mieć linki do wysokiej jakości stron 

internetowych. (zajmiemy się budowaniem linków znacznie później) 

 

Trafność linków: Wyobraź sobie, że twoja strona dotyczy trądziku, a następnie strona mówiąca o 

naprawie samochodu prowadzi do strony na Twojej stronie; czy uważasz, że Google będzie miało jakieś 

szczególne znaczenie dla tego linku zwrotnego? NIE. Linki ze stron odnoszących się do twojego 

przedmiotu mają znaczenie rankingowe. 

 

Linki do strony głównej: Zgodnie z pewną teorią SEO linki ze strony domowej mają znacznie większą 

wagę w porównaniu z linkami do innych stron w tej samej domenie. 

 

Autorytet domeny: uprawnienia domeny odsyłającej do Twojej witryny są czynnikiem rankingującym; 

linki z witryn organów zwiększą Twoje rankingi. 

Różnorodność linków: różnorodność i rodzaje linków odsyłających do Twojej witryny mają duże 

znaczenie. Powinieneś dążyć do stworzenia różnych linków. Dzięki Google Penguin zbyt wiele linków 

podobnego typu może wyglądać na spam i negatywnie wpłynąć na twój ranking. Na przykład 

posiadanie zbyt wielu linków do strony głównej i brak innych linków do stron może również wyglądać 

na spam. Należy pamiętać, że Google nie popiera budowania linków. Zamiast tego opowiadają się za 

naturalnym połączeniem zwrotnym, które zapewnia wartość dla klientów. 

DoFollow vs. NoFollow Links: Google nie liczy linków NoFollow. Jeśli masz mnóstwo linków NoFollow i 

minimalnych linków DoFollow, będzie to miało wpływ na twój ranking. 

Łącz kotwicę i łącza kontekstowe: linki umieszczone w treści mają większe znaczenie w porównaniu z 

linkami umieszczonymi na pasku bocznym. Z drugiej strony słowa kluczowe na kotwicach linków mogą 

wyglądać na spam i negatywnie wpływać na ranking. 

 

Wzmianki społeczne 

Obecnie każda witryna lub firma ma aktywny głos w mediach społecznościowych. Wzmianki społeczne, 

takie jak polubienia na Facebooku, akcje, tweety, re-tweety, Google+ 1, akcje LinkedIn i akcje na innych 

platformach społecznościowych, takich jak YouTube, Pinterest i zakładki społecznościowe, to kolejny 

czynnik rankingowy. 

Zaufanie i władza 

Jako czynnik rankingu wyszukiwarek ewoluowały zaufanie i autorytet domeny. W pierwszych dniach 

poszukiwań wiek domeny był ważnym czynnikiem rankingu. Szybko do dzisiaj, ponieważ roboty 

indeksujące Google i algorytm wyszukiwania ewoluowały, więc ma zaufanie do domeny i autorytet. 

Dziś takie rzeczy, jak rozpoznawanie marki i autora, mają swój udział w rankingu stron internetowych. 

Ważne jest jednak, aby podkreślić, że nie musisz być dużą marką ani osobą, która ma rangę, aby Twoja 

witryna była dobrze oceniana. Aby zwiększyć zaufanie i autorytet witryny, zatrudnij tagi autora i 

wydawcy na treściach, bądź aktywny w mediach społecznościowych (wzmianki społeczne) i 

współpracuj z autorytetami i zapraszaj ich do publikowania treści na swojej stronie / platformie. Innym 

idealnym sposobem na budowanie zaufania jest posiadanie centralnego głosu publikującego na swojej 



stronie internetowej lub blogu, tj. jednoosobowa osoba opracowująca treści, publikująca je i 

promująca na platformach mediów społecznościowych. 

Wskazówka: według Google, aby uzyskać najlepszy wynik w rankingu stron, skoncentruj się na SEO na 

stronie, tworząc świetną treść, do której inni będą chcieli się odnieść. 

3: Czynniki dotyczące całej witryny 

Znane również jako optymalizacja całej witryny, czynniki rankingu całej witryny są czynnikami 

wpływającymi na całą witrynę, co negatywnie lub pozytywnie wpływa na ranking. Niektóre z rzeczy, 

które powinieneś zobaczyć tutaj, to: 

Mapa witryny 

Mapa witryny to prosty, ale skuteczny sposób informowania Google o liczbie stron w Twojej witrynie. 

Ułatwia to Google indeksowanie witryny. 

Optymalizacja mobilna 

Zdając sobie sprawę z faktu, że większość użytkowników uzyskuje dostęp do sieci z urządzeń 

mobilnych, w tygodniu następującym po 21 kwietnia 2015 r. Google uczyniło mobilność przyjazną dla 

użytkownika jednym ze swoich czynników rankingowych. Dzisiaj posiadanie lub brak witryny 

zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych z pewnością wpłynie na rangę witryny. 

Szybkość strony 

Jak powolne lub szybkie ładowanie stron ma duży wpływ na odbijanie się użytkowników lub 

pozostawanie na Twojej stronie. Jeśli lokalizacja twojego serwera jest dalej od użytkownika, strony 

będą się ładować wolniej, powodując większy współczynnik odrzuceń. Aby tego uniknąć, możesz użyć 

CDN. (więcej na ten temat później) 

Integracja z narzędziem dla webmasterów 

Integracja witryny z narzędziem dla webmasterów, tj. przesłanie mapy witryny, weryfikacja witryny i 

korzystanie z narzędzia dla webmasterów w celu monitorowania witryny i wprowadzania wskazówek 

dostosowanych do Twojej witryny może znacznie wpłynąć na pozycję w rankingu strony. Jak 

wskazaliśmy wcześniej, Google ma ponad 200 czynników rankingowych. Niemożliwe jest opisanie ich 

wszystkich tutaj. Niemniej jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby nakreślić niektóre z 

najważniejszych, które z pewnością będą miały duży wpływ na ranking. To właśnie robi ta sekcja. 

Kolejne kilka sekcji pokaże, jak poprawić różne aspekty witryny, aby poprawić ranking. Zacznijmy od 

ważnego aspektu: badania słów kluczowych. 

Sekcja 2: Ostateczny przewodnik po badaniach słów kluczowych dla lepszego rankingu Google 

Wszelkie SEO warte swojej nazwy (SEO to Optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek) powiedzą ci 

bardzo dużo: badanie słów kluczowych jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem SEO. Chociaż 

Google może nie określać tego wprost, ich algorytm zwraca uwagę na słowa kluczowe, być może nie 

na ich chroniczne używanie, ale ich umieszczenie na różnych obszarach elementów witryny i na to, jak 

pomocna jest treść zoptymalizowana dla słów kluczowych dla użytkowników. Wszystkie wyszukiwania 

użytkowników rozpoczynają się od słowa kluczowego: taka jest natura wyszukiwania. Załóżmy na 

przykład, że użytkownik chce dowiedzieć się więcej o naturalnych lekach na trądzik. On lub ona 

uruchomi swoją przeglądarkę, przejdzie do Google lub w oknie wyszukiwania tej przeglądarki (z 

wyjątkiem IE, które używa Bing, najbardziej popularne przeglądarki używają Google jako domyślnej 

wyszukiwarki) i wpisuje „naturalne leczenie trądziku” w tym przypadku, słowo kluczowe to „naturalne 



leki na trądzik”. Jak widzieliśmy w pierwszej sekcji, aby pojawić się na pierwszej stronie Google SERP 

(strony wyników wyszukiwania) dla słów kluczowych „naturalne leczenie trądziku”, musisz 

zoptymalizować zawartość swojej witryny wokół tego słowa kluczowego / s, aby upewnić się, że roboty 

Google wybiorą te słowa kluczowe, indeksuj i oceniaj ich witrynę. Słowa kluczowe i ich wykorzystanie 

są uosobieniem optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Bez słów kluczowych indeks Google byłby 

nieistniejący. Czym dokładnie są słowa kluczowe? 

Słowa kluczowe: Co to są słowa kluczowe? 

Słowa kluczowe to wyszukiwane hasła wpisywane do paska wyszukiwania Google podczas 

wyszukiwania informacji w sieci World Wide Web. Słowa kluczowe lub ich wykorzystanie na Twojej 

stronie (pamiętaj, że upychanie słów kluczowych spowoduje usunięcie indeksu), określ, jak widoczna 

jest Twoja witryna i jaki ruch generuje 

Typy słów kluczowych 

Istnieją cztery kategorie słów kluczowych: słowa kluczowe w terminach głównych, słowa kluczowe 

informacyjne, słowa kluczowe Long Tail i transakcyjne łowa kluczowe. Przyjrzyjmy się każdemu z nich. 

Słowa kluczowe z terminem głównym 

Słowa kluczowe z terminem głównym mają krótki charakter i zazwyczaj składają się z 1-2 słów. Tego 

rodzaju słowa kluczowe mają często charakter ogólny; jako takie są bardzo konkurencyjne, ponieważ 

tysiące stron internetowych używa ich w taki czy inny sposób. Na przykład słowa kluczowe takie jak 

„bogactwo pieniędzy, zdrowie itp.” Są słowami kluczowymi. Słowa kluczowe z terminem głównym 

mają mnóstwo objętości wyszukiwania. Jednak ze względu na ich ogólny i konkurencyjny charakter, 

chyba że jesteś w porządku z pojawieniem się gdzieś w pobliżu ostatnich stron wyników (szczególnie, 

jeśli Twoja strona nie jest witryną autoryzowaną) NIE próbuj rankingować na warunkach głównych. 

Słowa kluczowe informacyjne 

Słowa kluczowe informacyjne są dokładnie tym, co sugeruje nazwa: słowa kluczowe używane do 

odkrywania informacji na określony temat. W zależności od niszowych, słowa kluczowe informacyjne 

często mają dużą liczbę wyszukiwań. Ponieważ jednak mają charakter informacyjny, nie są zbyt dobre 

w konwersji. Słowa kluczowe informacyjne zawierają następujące zwroty: „gdzie, jak, co” i inne „słowa 

pytające”. 

Słowa kluczowe „Długi ogon” 

Słowa kluczowe z długim ogonem są bardziej jak frazy lub zdania. Słowa kluczowe z długim ogonem są 

bardzo specyficzne i ukierunkowane. Na przykład, używając naszego przykładu trądziku, przykładem 

słowa kluczowego o długim ogonie byłoby „jak leczyć trądzik bez leków”. Ponieważ są one specyficzne, 

a użytkownicy używający ich do wyszukiwania informacji są specyficzni w odniesieniu do informacji, 

których szukają, długo słowa kluczowe „ogon” są często najlepszymi słowami kluczowymi, ponieważ 

kierują ukierunkowanym ruchem. 

Słowa kluczowe transakcyjne 

Słowa kluczowe transakcyjne są dokładnie takie: transakcyjne z natury. Użytkownicy używający tego 

typu słów kluczowych, gdy ich zapytania szukają, chcą stworzyć konwersję. Tak więc, oprócz tego, że 

są to słowa kluczowe kierowane na cel, te typy słów kluczowych są idealnymi konwerterami, a zatem 

są idealne dla witryn komercyjnych lub afiliacyjnych. Słowa kluczowe transakcyjne zawierają wyrażenia 



„kup, na sprzedaż, okazja, subskrybuj” lub dowolne inne wyrażenie wskazujące na osobę, która ma 

zamiar kupić. 

Znaczenie badania słów kluczowych 

Po przyjrzeniu się różnym kategoriom słów kluczowych możesz zastanawiać się, „Do jakich typów słów 

kluczowych należy dążyć w rankingu?” Odpowiedź na to pytanie odnosi się do charakteru Twojej 

witryny. Niezależnie jednak od charakteru Twojej witryny, najlepiej jest mieć zdrowe połączenie 

wszystkich słów kluczowych. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem witryny handlu elektronicznego, 

logiczne wydaje się skoncentrowanie na transakcyjnych słowach kluczowych, ponieważ mają one 

wyższy współczynnik konwersji. Jeśli jednak zaniedbujesz używanie słów kluczowych, użytkownicy 

prawdopodobnie wylądują na Twojej stronie sprzedaży, ale z powodu braku informacji o produkcie nie 

będą się poruszać. Chociaż znaczenie słów kluczowych zależy w dużej mierze od ich przeznaczenia, 

poniżej podano kilka powodów, dla których badanie słów kluczowych jest tak ważną częścią SEO. 

Targetowanie 

Na koniec 2015 r. Liczba zgłoszonych użytkowników Internetu wynosiła 3,17 mld osób. Niezależnie od 

charakteru Twojej witryny, tzn. niezależnie od tego, jak popularny jest Twój blog lub temat witryny, 

jest mało prawdopodobne, aby ta dokładna liczba osób szukała czegoś, co znajduje się na Twojej 

stronie. Wprowadź słowa kluczowe. Jeśli jest jedna rzecz, którą słowa kluczowe robią i robią dobrze, 

umożliwia to kierowanie do określonych użytkowników. Na przykład według internetlivestats.com 

Google przetwarza ponad 100 000 wyszukiwań co sekundę. Jeśli konceptualizujesz ten numer, to 

ponad 100 000 osób korzysta z Internetu do wyszukiwania „czegoś” w pojedynczej sekundzie dnia. 

Słowa kluczowe pozwalają kierować reklamy na procent osób poszukujących określonego tematu. Na 

przykład, korzystając z naszego przykładu trądziku i Google AdWords, po podłączeniu słowa 

kluczowego „trądzik” do AdWords, możemy zobaczyć miesięczne woluminy wyszukiwania słowa 

kluczowego, słowa kluczowe związane z trądzikiem oraz trend słów kluczowych. Pozwala nam to na 

dotarcie do konkretnych słów kluczowych. Na przykład klaster słów kluczowych „Najlepszy trądzik” 

zawierający 28 słów kluczowych, tj. najlepsze leczenie trądziku, najlepsze leczenie trądziku, najlepszy 

środek do usuwania trądziku itp. (Można wyświetlić konkretne słowa kluczowe w klastrze, klikając 

słowo kluczowe). Chociaż słowa kluczowe w tej kategorii mają dużą liczbę wyszukiwań (najlepsze 

trądzik jest słowem kluczowym), konkurencja dla tego słowa kluczowego jest stosunkowo wysoka. Z 

drugiej strony klastry słów kluczowych, takie jak „dom trądzikowy, trądzik torbielowaty i leczenie 

trądziku”, które mają 50 połączonych słów kluczowych, mają niską konkurencję i łączną liczbę 

wyszukiwań w wysokości 156 600. Dlatego też, optymalizując witrynę i treść wokół słów kluczowych w 

tych klastrach, tj. tworząc treść i optymalizując witrynę oraz obrazy wokół słów kluczowych, takich jak 

„co powoduje trądzik, przyczyny trądziku, jak leczyć trądzik, itd. ”możemy kierować do ponad 100 

tysięcy osób, używając tych konkretnych haseł, aby wyszukać informacje i produkty związane z 

trądzikiem. 

Optymalizacja 

SEO polega na optymalizacji: bez słów kluczowych optymalizacja jest niemożliwa. Optymalizacja 

witryny i treści rozpoczyna się od badania słów kluczowych. Po zidentyfikowaniu słów kluczowych, 

które chcesz uszeregować, w celu dostosowania witryny i treści do tych haseł, musisz zoptymalizować 

treść wokół tych słów kluczowych. Wykorzystując je w treści i określonych obszarach witryny, na które 

przyjrzymy się wkrótce, słowa kluczowe umożliwiają optymalizację witryny i treści pod kątem 

określonych wyszukiwanych haseł, co ułatwia wyszukiwarkom powiązanie witryny z Twoimi słowami 

kluczowymi i pozycją to wyższe dla tych słów kluczowych. 



Uwaga: dzięki Google Panda Google marszczy brwi po upychaniu słów kluczowych i będzie karać Twoją 

witrynę, usuwając z niej indeks lub usuwając z niego ranking, jeśli to słowo kluczowe. Zamiast 

wypełniać słowa kluczowe, skoncentruj się na ich naturalnym wykorzystaniu w witrynie i treści. 

Analiza popularności i konkurencyjności 

Jak widzieliśmy wcześniej, patrząc na nasz przykład trądziku, przeprowadzanie badań słów kluczowych 

pozwala analizować popularność i konkurencyjność zamierzonych słów kluczowych. Na przykład w 

naszym trądzikowym przykładzie, korzystając z Google AdWords, zauważyliśmy, że słowa kluczowe w 

klastrze słów kluczowych „najlepszy trądzik” są bardzo konkurencyjne i mają dużą liczbę wyszukiwań, 

podczas gdy słowa kluczowe w klastrach „trądzik domowy i trądzik torbielowaty” miały niższą 

konkurencję  i marginalną objętość wyszukiwania. Korzystając z tych danych, możemy ustalić, że próba 

uszeregowania słów kluczowych w klastrze „najlepszy trądzik” będzie trudnym zadaniem. Z drugiej 

strony, tworząc wysoko pomocne treści, możliwe jest umieszczenie na pierwszej stronie Google słów 

kluczowych w mniej konkurencyjnych klastrach słów kluczowych. To właśnie umożliwia badanie słów 

kluczowych: pomaga określić liczbę wyszukiwań i konkurencyjność określonych słów kluczowych. 

Pomaga to określić, czy warto próbować uszeregować słowo kluczowe. Jednym z fałszywych 

oświadczeń sprzedawanych przez „guru” SEO  jest to, że badanie słów kluczowych jest najtrudniejszą 

częścią SEO. Choć wymaga to nieskończonej ilości czasu w sposób ciągły (dane wyszukiwania i 

wolumeny zmieniają się codziennie, co miesiąc), wymyślanie listy dobrych słów kluczowych, które 

Twoja witryna może zająć na pierwszej stronie Google SERP, nie jest straszną  nauką. W rzeczywistości, 

jak pokaże następna podsekcja, możesz łatwo wymyślić ogromną listę słów kluczowych, wykonując 

kilka prostych kroków. Uwaga: Ile czasu poświęcisz na badania słów kluczowych, zależy w dużej mierze 

od tematu. Wysoce konkurencyjne nisze będą wymagały więcej czasu na odkrycie klejnotu, niskiej 

konkurencji i ukierunkowanych słów kluczowych. 

Przewodnik krok po kroku: Beyond Keyword Research 

Najlepszy ranking Google 

W tej części omówiono systematyczny przewodnik, którego można użyć do wygenerowania ogromnej 

listy słów kluczowych, które można uszeregować niezależnie od charakteru witryny. Uwaga: pamiętaj 

o tym, co wskazaliśmy wcześniej: najlepiej jest zintegrować zdrową mieszankę wszystkich rodzajów 

słów kluczowych w swojej witrynie, tzn. najlepiej nie koncentrować się na słowach kluczowych 

transakcyjnych lub słowach kluczowych, ale stosować zdrowy stosunek słowa kluczowe w kategoriach 

czterech słów kluczowych. To powiedziawszy, oto twój systematyczny, i nie tylko przewodnik po 

badaniach słów kluczowych. 

Krok 1: Utwórz arkusz kalkulacyjny i Burza Mózgów dla pomysłów na słowa kluczowe 

W tym momencie zakładamy, że masz już blog lub stronę internetową o charakterze tematycznym / 

niszowym. 

Uwaga: jeśli nie masz niszowego blogu lub strony internetowej, Stuart Walker, najlepiej zarabiający 

sprzedawca online, pomoże ci zdefiniować swoją niszę, podczas gdy ten materiał autorstwa Pat Flynna, 

innego czołowego marketera, pomoże Ci założyć blog / w mniej niż 4 minuty). Ta część jest ważna, 

ponieważ bez względu na to, jak na to patrzysz, proces badania słów kluczowych zawsze zaczyna się 

od zrozumienia Twojej niszy, co pomaga w burzy mózgów na liście możliwych propozycji słów 

kluczowych używanych przez odbiorców docelowych podczas wyszukiwania informacji w Internecie. 

Gdy zrozumiesz odbiorców docelowych i ich sytuację, tj. najbardziej pilne pytania, wykrzeszesz 20–30 



minut czasu, usiądź przy biurku i uzyskaj listę 10–30 słów kluczowych, których prawdopodobnie użyją 

użytkownicy poszukujący tematu Twojej witryny by szukać informacji względnych. 

Jak burza mózgów  służy liście słów kluczowych 

W tym momencie nie musisz być konkretny; Chodzi o to, aby wymyślić szkic odpowiednich, 

popularnych i często używanych słów kluczowych w swojej niszy. Jeśli nie możesz znaleźć listy 30 słów 

kluczowych w locie, możesz użyć metody wyszukiwania dynamicznego Google, aby dowiedzieć się, 

czego szukają użytkownicy zainteresowani Twoim tematem. 

1: Użyj wyszukiwania dynamicznego Google i sugestii Google: metoda natychmiastowa Google jest 

łatwa i prosta. Udaj się do Google.com i wpisz swoje słowo kluczowe. W naszym przykładzie 

wykorzystamy SEO jako nasz główny termin i wykorzystamy go do odkrycia popularnych wyszukiwań 

tego tematu. Po dotarciu do Google wpisz preferowany temat słowa kluczowego, a następnie wpisz 

literę A. 

Metoda błyskawiczna Google, znana również jako metoda zupy alfabetycznej, pozwala w sposób 

alfabetyczny odkryć popularne frazy, które użytkownicy wpisują w swoich paskach wyszukiwania. 

Możesz użyć tej metody, aby uzyskać przybliżoną listę słów kluczowych. Na przykład, używając naszego 

przykładu słów kluczowych SEO, nasza lista możliwych słów kluczowych to: 

1. Analiza SEO 

2. Audyt SEO 

3. Podstawa SEO 

4. Najlepsze praktyki SEO 

5. Lista kontrolna SEO 

6. Sprawdzanie SEO, itp 

Z drugiej strony Google sugeruje udanie się do Google, wpisanie zamierzonego słowa kluczowego, a 

po uzyskaniu wyniku spójrz na dół strony wyników Google, aby uzyskać sugestie możliwych słów 

kluczowych. Na przykład, korzystając z naszego przykładu słów kluczowych SEO, udaliśmy się do 

google.com, wpisaliśmy słowo kluczowe i na dole strony szukaliśmy sugestii. Po utworzeniu wstępnego 

szkicu słów kluczowych podłącz je do arkusza kalkulacyjnego. Możesz użyć Microsoft Excel lub Arkusz 

kalkulacyjny Google. Ten ostatni jest lepiej dostosowany do badań nad słowami kluczowymi ze względu 

na jego naturę w chmurze (co oznacza, że możesz uzyskać dostęp do danych badań słów kluczowych z 

dowolnego urządzenia inteligentnego z dostępem do Internetu). 

2: Użyj synonimów: Innym przydatnym sposobem generowania ogromnej listy słów kluczowych jest 

użycie synonimów. Na przykład, jeśli używamy SEO jako naszego początkowego słowa i udajemy się do 

thesaurus.com i wpisujemy „optymalizację dla wyszukiwarek”, ponieważ temat nie ma synonimów, 

tezaurus zwróci stronę wyników wyszukiwania, która może dać nam więcej pomysłów na tematy do 

pokrywa. Aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki, możemy przeanalizować słowa „optymalizacja dla 

wyszukiwarek”, używając tezaurusa do wyszukiwania poszczególnych synonimów frazy. Ideą używania 

synonimów jest wygenerowanie listy alternatywnych słów kluczowych, z których użytkownicy mogą 

korzystać podczas wyszukiwania informacji związanych ze słowem kluczowym. Utwórz zdrową listę 

słów kluczowych i umieść je w arkuszu kalkulacyjnym. Gdy już to zrobisz, przejdź do następnego kroku. 

Krok 2: Rozwiń listę słów kluczowych 



Gdy masz już ogólną listę słów kluczowych, następnym krokiem jest określenie, które słowa kluczowe 

są warte treści i działania optymalizacyjne. Aby to określić, musisz skupić się na swojej liście, rozwinąć 

ją i zidentyfikować jako łatwe do uszeregowania pod kątem słów kluczowych i pomysłów dotyczących 

treści. Tutaj możesz użyć shittera słów kluczowych. 

Keyword Shitter: To niezbyt dobrze nazwane bezpłatne narzędzie do badania słów kluczowych, które 

po wprowadzeniu wyrażenia kluczowego generuje pomysły na słowa kluczowe o długim ogonie. Weź 

słowo kluczowe, podłącz je do pola „filtr pozytywny”, a następnie naciśnij opcję „shit keywords!” I 

pobierz listę słów kluczowych, jeśli ci się podobają. Na przykład, korzystając z arkusza kalkulacyjnego 

„badania słów kluczowych” utworzonego wcześniej, podłączając słowa kluczowe w narzędziu Keyword 

Shitter, , możemy uzyskać mnóstwo rozszerzonych pomysłów na tematy, które możemy tworzyć. 

Chociaż ten krok może wydawać się nieistotny, jest to kluczowy krok, ponieważ pomaga stworzyć 

rodzaj zrzutu  burzy mózgu wyszukiwań potencjalnych klientów i docelowych odbiorców. Lista, którą 

utworzysz, nie będzie twoją ostatnią listą słów kluczowych, pozwoli ci dobrze zrozumieć, w których 

kluczowych obszarach swojej niszy powinieneś się kierować. Innym sposobem na drążenie listy jest 

użycie samej witryny. Jeśli Twoja witryna jest już oceniana pod kątem określonych fraz kluczowych, 

możesz użyć narzędzia słów kluczowych, takiego jak Google Analytics, aby doskonalić powiązane słowa 

kluczowe lub tematy. 

Krok 3: Włącz swojego „Szpiega” Mojo 

Po rozwinięciu listy słów kluczowych i zapoznaniu się z potencjalną treścią, którą możesz stworzyć, 

zanim wyruszysz i poświęcisz kilka godzin na napisanie 2500 słów, bardzo pomocnego artykułu, chcesz 

zrobić jedną rzecz: szpiegować inne witryny w rankingu pod kątem zamierzonego słowa kluczowe. 

Brian Dean, założyciel backlinko, i jeden z najlepszych ekspertów SEO i marketingu internetowego, 

nazywa ten hack, tj. szpiegowanie konkurencji, hackowaniem GKP (Google keyword planner). 

Jak korzystać z GKP Hack 

Analiza konkurencji pozwala poznać możliwości rankingu dla wybranych słów kluczowych. Oto jak użyć 

metody GKP do szpiegowania konkurencji. Po pierwsze, wyposażony w zamierzone słowo kluczowe 

optymalizacji, udaj się do Google i wpisz zamierzone słowo kluczowe. 

Uwaga po stronie: Strona wyników SERP dla słów kluczowych „badanie słów kluczowych” zawiera 

dodatkowe dane poniżej każdego wyniku. To dlatego, że zainstalowałem wtyczkę SEOQuake. Wtyczka 

SEOQuake i wtyczka MOZBar to wtyczki do przeglądarek, które umożliwiają „wyświetlanie” istotnych 

statystyk i parametrów SEO w locie. Brian Dean ma bardzo prosty samouczek na temat instalacji i 

używania każdej z wtyczek przeglądarki SEO. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych narzędzi (sprawiają, 

że analiza konkurencji „w locie” jest bardzo prosta), zwróć szczególną uwagę na ranking stron, 

uprawnienia do stron (pokazane przez wtyczkę MOZBar), domeny odsyłające (LD) i uprawnienia do 

domeny. Na stronie wyników otwórz inną kartę przeglądarki i przejdź do strony adwords.google.com. 

Aby zalogować się, musisz mieć konto Google (konto Gmail). Po zalogowaniu się do GKP chcesz kliknąć 

„szukaj nowych słów kluczowych przy użyciu frazy, witryny lub kategorii”, podłączyć adres URL strony 

konkurenta i „uzyskać pomysły” 

Uwaga: wynikowy widok domyślny to „pomysły grupy reklam”. Chcesz karty propozycji słów 

kluczowych. Aby to uzyskać, wystarczy kliknąć opcję propozycji słów kluczowych. Ten sprytny hack 

pozwoli Ci zobaczyć słowa kluczowe, które twój konkurent rankinguje i ich konkurencję. Jeśli są jakieś 

słowa kluczowe, które według Ciebie mogą być dobrze ocenione, złap je i dodaj do arkusza 

kalkulacyjnego. 



Krok 4: Użyj narzędzia do badania słów kluczowych, aby skoncentrować swoją listę 

Ostatnie trzy kroki podkreślają, jak wymyślić mega listę możliwych słów kluczowych, przeanalizować 

ich konkurencyjność, przeanalizować, jak łatwo jest dla nich uszeregować i określić, w jaki sposób 

konkurencyjne strony używają tych słów kluczowych, a także odkryć inne słowa kluczowe o niskiej 

konkurencji. konkurencja zaniedbuje. W tym kroku skupimy się na zawężeniu listy możliwych słów 

kluczowych jako ostatniego kroku podejmowania decyzji przed rozpoczęciem procesu optymalizacji. 

Korzystając z ogromnej listy słów kluczowych (na pewno musisz mieć ogromną listę możliwych słów 

kluczowych już teraz) oraz dane z analiz konkurencji, które wykonaliśmy w kroku trzecim, nadszedł 

czas, aby wyeliminować zduplikowane frazy słów kluczowych, słowa kluczowe, które mają zbyt mało 

woluminów wyszukiwania, i słowa kluczowe, które są zbyt konkurencyjne. Aby to zrobić, potrzebujesz 

odpowiedniego narzędzia do badania słów kluczowych. Debata na temat tego, które z nich jest 

najlepszym narzędziem SEO do słów kluczowych, jest gorącym tematem, a każdy marketer szybko 

wypycha to lub inne płatne lub bezpłatne narzędzie do badania słów kluczowych i określa je jako 

najlepsze. Prawda jest taka, że chociaż płatne narzędzia do słów kluczowych, takie jak longtail pro, 

Jaaxy, WordTracker itp., Dostarczają szczegółowych danych wyszukiwania i analizy, jeśli masz 

„nieszczelną kieszeń” i brakuje Ci budżetu, bezpłatne narzędzie do badania słów kluczowych, takie jak 

Google Keyword Planner (które użyliśmy licznie) są do wykonania. Oto rzecz; rolą narzędzia do badania 

słów kluczowych jest oszacowanie konkretnych słów kluczowych w wyszukiwarkach miesięcznych, 

które zamierzasz zająć. Ideą zastosowania narzędzia do badania słów kluczowych jest wyeliminowanie 

zbyt konkurencyjnych słów kluczowych, które mają minimalny wolumen ruchu, i które nie pasują 

naturalnie do treści Twojego bloga. Chodzi o to, aby wybrać słowa kluczowe, które mają zdrowe 

woluminy wyszukiwania i są mało konkurencyjne. Dobre słowa kluczowe spełniają następujące 

warunki i kryteria: 

1. Bardzo istotne: dobre słowa kluczowe, które pozostają na końcu 4-stopniowego przewodnika 

badania słów kluczowych, powinny być bardzo istotne. Powinny dokładnie opisywać treść Twoich 

artykułów, ponieważ wysoki współczynnik odrzuceń, tj. tempo, w jakim użytkownicy opuszczają stronę 

po jej obejrzeniu, jest kolejnym czynnikiem rankingu zewnętrznego. Dzięki konkretnym słowom 

kluczowym, a następnie ich użyciu, użytkownicy znajdą odpowiedzi na swoje pilne pytania, gdy znajdą 

się na Twojej stronie lub treści. 

2. Miej zdrową objętość wyszukiwania: dobre niszowe słowa kluczowe mogą mieć zdrowe woluminy 

wyszukiwania. To jest bardzo ważne. O ile konkretne słowa kluczowe nie mają niewielkich wolumenów, 

które gromadzą się w dużych ilościach ruchu, gdy są sortowane, nie ma sensu marnować nieskończonej 

ilości czasu na pisanie treści dla słowa kluczowego, które otrzymuje 2-10 miesięcznych wyszukiwań. 

3. Niska trudność / konkurencja: Słowa kluczowe o niskim stopniu trudności mają niski autorytet lub 

słabo zoptymalizowane strony lub witryny na pierwszej stronie Google. Ułatwia to de-tronowanie ich 

przy użyciu strategii łącza zwrotnego i pobieranie strony, treści lub witryny na pierwszej stronie Google. 

Z drugiej strony próba uszeregowania wysoce konkurencyjnych słów kluczowych przy użyciu stron o 

wysokiej jakości na pierwszej stronie Google SERP będzie trudnym zadaniem. 

W tym konkretnym momencie, używając systematycznego procesu badania słów kluczowych 

podświetlonego powyżej, powinieneś mieć zdrowy mix słów kluczowych gotowych do wdrożenia i 

optymalizacji na swojej stronie. Oto jednak rzecz: chociaż słowa kluczowe są bardzo ważne, po prostu 

znalezienie najbardziej dochodowych nie gwarantuje łatwego rankingu. To, co zapewni Ci łatwą 

pozycję w rankingu, to optymalizacja tych słów kluczowych w treści i stronie. W następnej sekcji 

przyjrzymy się optymalizacji na stronie: jak używać słów kluczowych do optymalizacji stron, treści i 

mediów. 



 

Sekcja 3: Ostateczny przewodnik optymalizacji na stronie 

W ostatniej sekcji przeprowadziłeś burzę mózgów na temat możliwej listy słów kluczowych, 

przeszedłeś przez proces określania ich konkurencyjności i decydowania, czy możesz je zaliczyć i czy są 

warte wysiłku. W tej sekcji skupimy się na tym, jak wykorzystać listę dobrych słów kluczowych do 

optymalizacji witryny, treści i mediów „na stronie”, aby zwiększyć szanse na ranking. Jak już wcześniej 

wspomniano, SEO obejmuje różne obszary; jednym z tych ważnych obszarów jest optymalizacja na 

stronie. Jak stwierdziliśmy wcześniej, optymalizacja na stronie jest dowolną, bezpośrednią zmianą na 

stronie wprowadzoną do projektu witryny, treści i mediów w ofercie, aby wpłynąć na widoczność 

wyszukiwania. Optymalizacja na stronie jest bardzo ważnym aspektem SEO, a odpowiednie 

pozycjonowanie stron internetowych oznacza niemal bezproblemowe pozycjonowanie stron. 

Dotknęliśmy już częstotliwości lub gęstości słów kluczowych; nie będziemy się nad tym rozwodzić. Aby 

uczynić ten przewodnik optymalizacji strony łatwym do naśladowania, będziemy indywidualnie 

dotykać każdego z tych aspektów. Zacznijmy od tagów i opisów meta. 

Jak zoptymalizować swoje metadane i opisy 

Metadane dzielą się na trzy kategorie: tagi tytułu, metatagi / opis meta i tagi alt. Gdy roboty 

indeksujące w Google dostaną się na twoją stronę, pierwszą rzeczą, którą robią, są tagi Meta Title, 

opisy Meta i nagłówki stron. Robią to, aby mogły zrozumieć Twoją stronę / treść i temat, który 

obejmuje. Po wykonaniu tej czynności zestawiają informacje o stronie i słowa kluczowe wpisane w 

pasku wyszukiwania przez użytkowników, a następnie za pomocą różnych czynników , takich jak jakość 

treści i strony z linkami do niej, podają numer strony lub fragment treści w ich indeksie. Twoje meta 

dane witryny mówią użytkownikom i botom w Google, o co chodzi w Twojej stronie; zatem, jeśli twoje 

metadane są zgodne z twoim blogiem lub treścią strony i tematem, masz większą szansę na wyższą 

pozycję w rankingu. Aby wyświetlić te dane, po przejściu na stronę kliknij prawym przyciskiem myszy 

puste miejsce i wybierz widok źródła strony. W powyższym przykładzie tag <title> reprezentuje tytuły 

Meta, a <meta name = reprezentuje meta-opis. Twój Meta Title jest widoczny dla użytkowników i 

pająków wyszukiwarek i jest to Twoja pierwsza robota SEO. Jeśli nie uda Ci się zoptymalizować słowa 

kluczowego w tagu tytułowym, wyrzucasz zawartość lub witrynę do więzienia SEO. Jeśli udasz się do 

Google i przeprowadzisz losowe wyszukiwanie, Meta Title jest tekstem tytułu w wynikach 

wyszukiwania. Podczas tworzenia stron upewnij się, że każda strona ma unikalny tytuł odpowiadający 

kierowanym słowom kluczowym. Jeśli tworzysz stronę lub publikujesz post, upewnij się, że tytuły i 

permalinki są dostosowane do słów kluczowych. Dodaj unikalne i trafne słowa kluczowe do danych 

Meta, tj. Dokładne dopasowanie, długi ogon i słowa kluczowe LSI (ukryte słowa semantyczne są 

słowami kluczowymi podobnymi do Twojego głównego słowa kluczowego) w tagach tytułu i opisie. 

Podczas optymalizacji tych obszarów pamiętaj o następujących kwestiach. Ponieważ Google i inna 

wyszukiwarka przypisują tytuły i opisy, masz limit opcji długości. W przypadku tytułów wyszukiwarka 

Google pokazuje 60-70 znaków z tagów tytułów i 150 znaków dla opisu Meta. Chcesz mieć pewność, 

że to ważne, naturalnie umieść główne słowa kluczowe i słowa kluczowe LSI (ukryte słowa semantyczne 

są słowami kluczowymi podobnymi do głównego słowa kluczowego) w tych tagach. Według SEO Moz, 

jeśli to możliwe, i jeśli nie narusza to łatwości obsługi, należy umieścić słowa kluczowe najpierw w 

każdym z tych tagów, ale przede wszystkim w tagu tytułu. Dzięki temu witryna zyska pozycję 

rankingową i wyższy współczynnik klikalności (CTR), ponieważ użytkownicy częściej klikają linki z 

wynikami wyszukiwania, które zaczynają się od słowa kluczowego, jeśli wynik wyszukiwania jest bardzo 

odpowiedni dla ich zapytania. 



Pamiętaj o duplikatach danych Meta. Możesz użyć funkcji wyszukiwania narzędzi Google dla 

webmasterów (po zalogowaniu się na konto narzędzia dla webmasterów, kliknij wygląd wyszukiwania, 

ulepszenia HTML, a następnie kliknij duplikaty Meta opisów), aby sprawdzić, czy Twoja witryna jest 

winna zduplikowanego naruszenia danych Meta . Aby zoptymalizować dane Meta, jeśli korzystasz z 

CMS (systemu zarządzania treścią), takiego jak WordPress, najlepszym i najłatwiejszym sposobem 

uzyskania tego jest użycie wtyczki, takiej jak SEO Yoast. Z drugiej strony, jeśli Twoja witryna nie działa 

w systemie CMS, najlepszym rozwiązaniem jest edycja kodu HTML witryny i użycie protokołu Open 

Graph w celu określenia każdego znacznika w następujący sposób w sekcji <head> strony. 

 

 

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest upewnienie się, że strony zawierają 

wyszukiwarkę i przyjazne adresy URL. Weźmy przykład naszej strony trądzikowej. Jeśli masz stronę 

internetową o następującym adresie URL: http://www.acnesiteexample.com/~ articlepage21 / post-

entry321.snake?q=3, jest mało prawdopodobne, że wyszukiwarki użytkowników zrozumieją charakter 

Twojego postu. Powód jest taki, że ten typ adresu URL jest kompletnym bałaganem i jest szybkim 

sposobem na zmylenie odwiedzających i pająków wyszukiwarek. Z drugiej strony, jeśli masz 

następujący adres URL: http://www.acnesiteexample.com/~5-naturalny-potrzebne, odwiedzający 

witrynę i boty Google płacące za twój post natychmiast będą wiedzieć, o czym jest post; sprawi to, że 

roboty w Google będą szczęśliwe. Kiedy roboty Google są szczęśliwe, dają postowi drabinę i plecak 

odrzutowy, aby wspiąć się na szeregi. 

Uwaga: ponieważ będzie on widoczny na stronie wyników wyszukiwania, podczas tworzenia opisu 

Meta, dobrym pomysłem jest uczynienie go opisowym i kuszącym dla czytelników; spowoduje to 

zwiększenie CTR. Z drugiej strony tagi alt wchodzą w grę podczas optymalizacji nośników 

nietekstowych, takich jak obrazy, grafiki informacyjne, wideo, GIF itp. Zasadniczo, a ponieważ boty 

Google nie mogą odczytywać multimediów innych niż tekstowe, tagi alt stanowią alternatywę i 

dodatkowe informacje o mediach na Twojej stronie lub treści. Najlepiej byłoby użyć tagu alt, aby opisać 

swój obraz lub film w 10 lub mniej słowach. Ponieważ jednak dążymy do ulepszenia Twoich rankingów 

Google, to właśnie powiemy o tagach alt. Użyj dokładnego dopasowania i słów kluczowych LSI, aby 

opisać nośniki inne niż tekstowe. Ponieważ używasz mediów do przekazywania wiadomości i 

sprawiasz, że treść jest jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika, nie powinno być problemu ze 

znalezieniem słów kluczowych i fraz, które będą używane w tagu Alt. Zalecamy dodanie jednego zdjęcia 

na każdej stronie witryny lub bloga przy użyciu tagów alt pasujących do dokładnego słowa kluczowego 

/ s dla tej strony. 

Uwaga: Obrazy i nośniki inne niż tekstowe są często nieporęczne; Oznacza to, że mogą powodować 

opóźnienia w szybkości ładowania strony. Oto rzecz, podczas gdy szybsza prędkość ładowania może 

wydawać się nieistotna; ostatnie badanie przeprowadzone przez KISSmetrics, w którym opisano, w jaki 

sposób prędkości obciążenia wpływają na wynik finansowy, wykazało, że pojedyncze drugie opóźnienie 

ma 7% ujemny wpływ na współczynnik CTR i współczynnik odrzuceń. Neil Patel zilustrował to liczbowo, 



stwierdzając, że jedno drugie opóźnienie w szybkości ładowania strony w witrynie e-commerce 

zarabiającej 100 000 USD dziennie skutkuje roczną stratą sprzedaży w wysokości 2,5 mln USD. Możesz 

użyć Google pagepeed checker, aby sprawdzić szybkość ładowania strony. Z reguły optymalizuj swoje 

obrazy, kompresując je i zmniejszając, aby nie wpłynęły na szybkość ładowania strony. Aby 

zoptymalizować multimedia, możesz użyć narzędzi, takich jak shrink o matic, Jpeg Mini i wiele innych 

narzędzi do kompresji obrazu. To jest dla podsekcji Meta data. Ważnym aspektem optymalizacji na 

stronie jest treść. Jeśli wykonujesz SEO to chleb i masło Google, tworząc przyjazną dla użytkownika, 

atrakcyjną i pomocną treść.  

Zoptymalizowanie jej do poszukiwań to piekarnia chleba i nóż do masła, którego używasz do układania 

masła na chlebie: nie może istnieć, lub najwyżej uszeregować stronę lub treść jako samodzielną. W 

związku z tym jest rzeczą słuszną, że w ramach edukacji na temat optymalizacji na stronie 

przedstawimy pokrótce, jak napisać świetną treść dla ludzi, zoptymalizować ją do wyszukiwania, 

poprosić Google i otrzymać najwyższe rankingi w SERPie Google dla zamierzonych słów kluczowych. 

Jak napisać niesamowitą pomocną, przyjazną dla użytkownika zawartość i zoptymalizować ją do 

wyszukiwania 

Wcześniej widzieliśmy, jak autorytet witryny i zaufanie wpływają na ranking Google. Widzieliśmy 

również, że jednym z najlepszych sposobów, jeśli nie najlepszym sposobem na budowanie autorytetu 

i zaufania, jest stworzenie dobrze zbadanej, wysoce pomocnej treści, która odpowiada na pytania 

użytkowników. Niestety opanowanie sztuki SEO copywritingu to problem, z którym mierzy się 

większość specjalistów SEO. Ponieważ jesteś tutaj, oto mały, tylko szeptany sekret, SEO copywriting 

nie jest nauką rakietową, aby go zhakować, pamiętaj tylko o jednej rzeczy: stwórz atrakcyjną, 

sterowaną przez użytkowników zawartość, która rozwiązuje problem lub sprawia ,że czytelnik będzie 

zadowolony i zadowolony, że kliknął na twoją stronę. 

Tworzenie treści SEO dla lepszego rankingu jest takie proste. W jaki sposób tworzysz treści, które 

zadowolą czytelnika, spełniają misję Google (w ten sposób ciesząc się botami w Google) i budują 

autorytet? Oto systematyczny przewodnik: 

Krok 1: Wykonaj badania słów kluczowych opartych na treści 

Mimo, że poruszyliśmy wszystkie badania słów kluczowych i prawdopodobnie masz więcej słów 

kluczowych niż chciałbyś użyć, powinniśmy wspomnieć, że ponieważ 66% wszystkich kliknięć SERP 

trafia do trzech najlepszych wyników, MUSISZ przywołać badania słów kluczowych. W związku z tym, 

jak już wcześniej powiedzieliśmy, chcesz skoncentrować się na słowach kluczowych z długim ogonem, 

ponieważ są one mniej ogólne, mniej konkurencyjne, ale ukierunkowane. Aby znaleźć ukierunkowane 

słowa kluczowe Long Tail, wróć do badania słów kluczowych 

Krok 2: Zrozumienie ważnych elementów SEO Copywriting 

Ekspert online ds. marketingu Neil Patel mówi o SEO copywritingu: „SEO copywriting polega na 

tworzeniu użytecznych, atrakcyjnych i wartościowych treści, których celem są konkretne słowa 

kluczowe, aby inni ludzie chętnie promowali je na platformach społecznościowych. Zwiększa to 

autorytet treści i poprawia jej pozycję w Google dla wybranych słów kluczowych. ”Jeśli nie rozumiesz 

ważnych elementów chronionych prawami autorskimi SEO, nie można postępować zgodnie z radą 

Neila. Oto ważne elementy copywritingu SEO, na które powinieneś zwrócić uwagę: 

1. Szybkość witryny: Mówiliśmy o szybkości ładowania strony w poprzednim podrozdziale. Aby 

podkreślić znaczenie szybszego ładowania strony, zwłaszcza w odniesieniu do copywritingu, badanie 

opublikowane przez Akamai ustalają, co następuje: 47% odwiedzających witrynę spodziewa się, że 



strona załaduje się w ciągu 2 sekund lub mniej, a 40% odrzuci stronę, jeśli zajmie dłużej niż 3 sekundy, 

aby ją załadować. W tym wpisie na blogu z 9 kwietnia 2010 r. Matt Cutts, szef zespołu spamu w Google 

Web, wyraźnie stwierdza, że szybkość witryny jest jednym z czynników rankingu. Jeśli szybkość 

ładowania strony jest niewystarczająca, co, jak wspomniano wcześniej, można określić za pomocą 

Google Page Speed Checker, utworzenie pomocnego artykułu o rozmiarze 10 tys. 

2. Nagłówki: Wcześniej poruszyliśmy kwestię znaczenia atrakcyjnych tagów tytułu zoptymalizowanych 

pod kątem słów kluczowych. Jeśli nagłówki treści i nagłówki nie zmuszają czytelników do klikania, Twój 

CTR zostanie trafiony. Ważne nagłówki są ważnym aspektem tworzenia treści. Idealnie, twoje nagłówki 

powinny przyciągnąć uwagę i zmusić czytelników, aby chcieli dowiedzieć się więcej aka, kliknąć. Oto 

rzecz, jeśli zastosujesz wszystko, co zostało opisane w tym przewodniku, najprawdopodobniej 

wejdziesz na pierwszą stronę Google SERP dla odpowiednich słów kluczowych (oczywiście, jeśli słowa 

kluczowe nie są super konkurencyjne, o czym mówiliśmy wcześniej). Tworząc przekonujące nagłówki, 

które wymagają kliknięcia, nie ma znaczenia, czy trafisz na pozycję pierwszą, czy na pozycję czwartą: 

Twoje atrakcyjne nagłówki treści wykonają całą pracę za Ciebie, a otrzymasz mnóstwo ruchu 

organicznego. Chociaż możesz to zrobić w określony sposób, najlepiej jest tworzyć swoje treści 

nagłówkowe przed utworzeniem treści, ponieważ poprzedni poprowadzi twoją kopię i zawartą w niej 

treść.  

Wskazówka: Jeśli ma to sens i nie narusza czytelności, umieść w nagłówkach numery. Według 

ConversionXL nagłówki z numerami mają współczynnik konwersji 36%. 

3. Treść sama w sobie: elementy copywritingu SEO byłyby niekompletne, gdyby sama treść nie była 

częścią istotnych elementów. Jak wielokrotnie stwierdziliśmy, Google daje lepsze rankingi treściom 

skoncentrowanym na użytkowniku. Jako reguła tworzenia treści aktualizuj swoją stronę co najmniej 2-

5 nowymi postami tygodniowo, ponieważ Google i użytkownicy uwielbiają nowe treści. Aby napisać 

niesamowite treści, które użytkownicy i Google ślinią się, stwórz zawartość wokół słów kluczowych i 

słów kluczowych LSI. Niemniej jednak pamiętaj, że Google nienawidzi wypychania słów kluczowych; Co 

więcej, upychanie słów kluczowych zwiększy współczynnik odrzuceń, ponieważ użytkownicy nie uznają 

treści za pomocną.  

Wskazówka: przed rozpoczęciem procesu pisania postu chcesz zrozumieć odbiorców docelowych, ich 

pilny problem i rozwiązanie, które oferuje Twój post. Kiedy to zrozumiesz, napisz swój post. Podczas 

tworzenia postów utwórz atrakcyjne słowo kluczowe bogate wprowadzenie (mądrze używaj słów 

kluczowych). 

4. Gęstość / częstotliwość słów kluczowych: poruszyliśmy tę kwestię. Wspomnieliśmy, że gęstość słów 

kluczowych nie jest tak silnym czynnikiem rankingu, jak kiedyś, i że powinieneś używać słów 

kluczowych z nasion tylko wtedy, gdy nie wydają się spamem lub nie naruszają łatwości obsługi, nie 

będziemy zagłębiać się w gęstość słów kluczowych.  

Wskazówka: Najlepsze porady dotyczące gęstości słów kluczowych pochodzą od Briana Clarka 

Copybloggera, w którym stwierdza: 

Podczas tworzenia postów utwórz atrakcyjne słowo kluczowe bogate wprowadzenie (mądrze używaj 

słów kluczowych). 

5. Linki: Chociaż krótko poruszyliśmy tę kwestię, a do tej pory nie poddaliśmy jej szczegółowej analizie 

(co zrobimy w sekcji optymalizacji poza stroną), tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych linków do 

treści jest kluczowy sposób na uatrakcyjnienie treści. Pamiętaj, że Google uważa linki do stron o 

autorytecie za przyjazne dla użytkownika dane, tj. cenisz swoich użytkowników, a tym samym łączą się 



z innymi przydatnymi treściami w innym miejscu w sieci, jako sposobem na przekazywanie wiedzy na 

ich temat i skuteczne odpowiadanie na ich zapytania. Uzbrojeni w te elementy SEO do kopiowania 

treści, aż do trzeciego etapu. 

Krok 3: Optymalizuj 

Optymalizacja treści oznacza formatowanie treści za pomocą tagów H1 H2 H3 i H4, podświetlając 

ważne części treści pogrubioną czcionką i kursywą. Uwaga: znaczniki tytułów mają zakres od h1 > h6, 

a każdy z tych znaczników powiększy czcionkę i spowoduje, że tekst będzie pogrubiony i wyróżnia się 

w różnym stopniu. Znaczniki te ułatwiają strukturę treści w celu ułatwienia nawigacji czytelnikom. 

Optymalizacja tytułów to coś, co musisz zrobić, jeśli masz jakiekolwiek nadzieje na ranking w Google. 

Tworząc tytuły, pamiętaj o długości tytułu, umieść odpowiednie słowa kluczowe bliżej przodu tagu, 

wykorzystaj markę i rozważ czytelność i wpływ emocjonalny. 

Krok 4: Optymalizuj dla ludzi 

Pisanie dla ludzi jest najważniejszą częścią pisania kopii SEO. Kiedy tworzysz kopie, powinieneś mieć 

cel i zamiar. Czy chcesz zwiększyć zaangażowanie? Czy chcesz przekonwertować? Słowa są potężne. 

Sposób ich wykorzystania na kopii określi, jak dobrze twoja kopia osiągnie swój cel. Czy wiesz, według 

Technorati, każdy nowy dzień zawiera publikację ponad 3 milionów blogów? Aby upewnić się, że treść 

jest przyjazna dla użytkownika i otrzymuje rankingi Google, upewnij się, że zawiera następujące 

elementy: 

* Dobrze zoptymalizowany 

* Utwórz linki zwrotne (więcej na ten temat później) 

* Twórz treści na obszerny temat 

Aby zoptymalizować dla ludzi, podczas przeprowadzania badań słów kluczowych, zwracaj szczególną 

uwagę na słowa kluczowe intencji użytkownika. Optymalizacja słów kluczowych może Cię tylko do tej 

pory zabrać. Aby zoptymalizować treści dla użytkowników, chcesz zrobić jeszcze jedną rzecz: 

opowiadać historie. 

Wskazówka: Czytelnicy online uwielbiają wciągające treści. Najlepszym sposobem tworzenia treści jest 

wykorzystywanie historii do rozpowszechniania informacji. Nie musi to oznaczać, że musisz zostać 

Szekspirem; Wszystko to oznacza uczenie się, jak używać elementów opowiadania historii, takich jak 

humor, dialog i inne elementy opowiadania historii, na które twoja grupa docelowa może dobrze 

reagować, dlatego zrozumienie grupy docelowej jest tak ważnym aspektem SEO.  

Wskazówka dodatkowa: Badanie przeprowadzone przez Content Marketing Institute wykazało, że 

jednym z najlepszych sposobów optymalizacji treści dla użytkowników jest wykorzystanie studiów 

przypadku. Jeśli pasuje do twojego celu, użyj studiów przypadku, aby połączyć się z użytkownikami, 

aby zwiększyć zaangażowanie i zwiększyć wartość użytkownika. Ponadto, ponieważ są one bardzo 

pomocne dla czytelników, dobrze zbadane, wnikliwe studia przypadków mają wysoką pozycję w 

Google. 

Krok 5: Optymalizuj do wyszukiwania 

Aby zoptymalizować treści dla robotów wyszukiwarek i robotów sieciowych, zasada, która wynika z 

faktu, że roboty Google zwracają uwagę na te obszary, przed opublikowaniem treści, zoptymalizuj dane 

Meta. W szczególności zwróć szczególną uwagę na tag tytułu tytułu i opis Meta i upewnij się, że te dwa 

obszary zawierają słowa kluczowe, na które kierujesz i ich pochodne. To jest dla SEO na stronie. SEO 



na stronie pokrywa około 90% tego, co musisz zrobić, aby uzyskać pozycję. Jeśli czujesz się trochę 

zagubiony nawet po wszystkim, na co spojrzeliśmy, infografika SEO na stronie Backlinko powinna 

przypomnieć Ci, na jakie elementy strony SEO powinieneś zwrócić uwagę. Plus wyślij nam e-mail z 

pytaniami. Odwiedź stronę kontaktową www.utechservs.com. W następnej części naszego 

przewodnika przyjrzymy się słoniu w pokoju, jedynemu aspektowi, który sprawia, że większość 

specjalistów SEO drży przed lękiem przed karami Google: optymalizacja poza stroną. 

Sekcja 4: Wyraźny, nieobjęty zakazem SEO przewodnik po stronie 

Rozpocznijmy tę sekcję, przedstawiając nasze fakty: podczas gdy budowanie linków jest czynnikiem 

szkodliwym i podstawą pozycjonowania poza stroną, SEO poza stroną nie je, nie pije i nie łączy z 

powrotem. SEO poza stroną to więcej, dużo więcej. Zanim wyjaśnimy to stwierdzenie, zacznijmy od 

zrozumienia SEO poza stroną, mimo że krótko to omówiliśmy. 

Co to jest SEO Off-Page? 

Każdy spostrzegawczy specjalista SEO powie, że mimo iż pozycjonowanie poza stroną jest czynnikiem 

determinującym ranking, powinno to zająć około 30-40% wysiłków związanych z optymalizacją 

wyszukiwarek, a pozostały procent trafi na SEO. Przez chwilę pomyśl o stronie internetowej jako o 

nowym, zbudowanym z ziemi mieście. Każde miasto ma wieżowce i budynki, które wymagają solidnych 

fundamentów, aby wykiełkować. W związku z budowaniem strony internetowej z autorytetem (strony 

internetowe zajmujące najwyższe pozycje) SEO na stronie jest podstawą i podstawą, na której budujesz 

swoje miasto. Każde miasto potrzebuje udogodnień, takich jak zasilanie, drogi itp. Bez tych 

udogodnień, na przykład dróg, nowi ludzie i firmy nie mogliby dostać się do centrum miasta lub na 

przedmieścia w celu podjęcia pracy, odpoczynku, rozrywki, edukacji i wszystkich innych inne wspaniałe 

rzeczy, których możesz oczekiwać w mieście. W odniesieniu do strony internetowej, SEO off-page są 

udogodnieniami zwracającymi uwagę na twoją stronę, zachęcając Google i użytkowników do 

gromadzenia się w nienagannym, zbudowanym z ziemi mieście (w zależności od charakteru i celu 

Twojej strony). Zasadniczo i jak wcześniej stwierdziliśmy, SEO off-page to wszystko, co robisz, i 

rozszerza się, inni robią, by zwiększyć ruch na Twojej stronie i poprawić jej ranking. Jak można 

stwierdzić na podstawie powyższych obrazów, pozycjonowanie poza stroną to wszystko pozwala 

Google wiedzieć, co internauci myślą o Twojej witrynie lub treści. Oto co rozumiemy przez to: jeśli 

jeden fragment treści lub strony w witrynie zawiera mnóstwo linków wskazujących na to, Google 

założy, że ponieważ inne osoby odsyłają do tej strony lub treści, oznacza to, że treść lub strona są 

pomocne . Google traktuje to jako wotum zaufania (ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, nikt nie 

będzie linkował do źle przygotowanej strony), a twoja strona będzie zyskiwać ranking. Jak już 

stwierdziliśmy, SEO off-page nie dotyczy wyłącznie budowania linków. Budowanie linków jest jednak 

integralną częścią, głównie dlatego, że bez linków Google nie jest w stanie określić, jak cenna jest 

zawartość lub strona internetowa. Z tego powodu, jedyne prawo do tego, że zaczynamy od budowania 

linków jako ważnego czynnika SEO, zanim przejdziemy do innych elementów poza stroną, powinieneś 

zoptymalizować, aby poprawić swój ranking. 

Co to jest Link Building? 

Tworzenie linków jest aspektem łączenia innych stron (najlepiej jakościowych i odpowiednich witryn) 

z linkami do treści lub stron witryny. W pierwszych dniach poszukiwań budowanie linków było proste. 

Aby zająć pierwsze miejsce na pierwszej stronie Google SERP, wszystko, co musiał zrobić webmaster, 

to utworzyć mnóstwo linków wskazujących na stronę lub fragment treści bez dbania o to, czy strona z 

linkami była odpowiednia dla strony z linkami do strony lub fragmentu strony zawartość. Wprowadź 

aktualizację algorytmu Google Penguin. Algorytm Google Penguin, uruchomiony w kwietniu 2012 r., 

Służył do filtrowania witryn, które wykorzystywały spamowanie do manipulowania rankingiem. W 



szczególności aktualizacja Penguin miała na celu zidentyfikowanie witryn, które kupiły linki wsteczne, 

lub wykorzystała sieci linkowe do zebrania „głosów zaufania” do manipulowania rankingiem. Google 

nie lubi schematów linków. Następnie strona przedstawia przykłady schematów spamowych linków, 

które negatywnie wpływają na ranking witryny. To nasuwa pytanie; jaka opcja linkowania wstecznego 

jest dostępna dla webmasterów iw jaki sposób można zbudować bezpłatne linki zwrotne gwarantujące 

lepszą rangę? Oto jak. 

Jak zbudować bezpłatne linki zwrotne Google Loves 

Aby utworzyć wysokiej jakości linki zwrotne, które przyciągają zero kar i tony Google, nie płacąc ani 

grosza, skorzystaj z następującego przewodnika: 

Krok 1: Przygotuj zawartość / stronę do budowania linków 

Chociaż Google uważa, że celowe budowanie linków jest nienaturalne i spamowe (a więc podatne na 

kary), Google nadal zwraca szczególną uwagę na linki. Niestety, starając się budować naturalne linki, 

większość webmasterów często pomija bardzo ważny aspekt: przygotowanie witryny do budowania 

linków. Przygotowanie witryny do budowania linków jest jednym z najbardziej pomijanych aspektów 

optymalizacji poza stroną. Jak przygotowujesz swoją witrynę do budowania linków? 

1: Optymalizuj łącza wewnętrzne 

Jak zapewne zauważyłeś, ten przewodnik lubi cytować liczby autorytetów jako sposób na podkreślenie 

tego, czego uczy. Pamiętasz Briana Deana, o którym wspominaliśmy wcześniej; Oto, co miał do 

powiedzenia na temat tworzenia i optymalizacji linków wewnętrznych: „Liczba linków wewnętrznych 

do strony wskazuje na jej znaczenie w stosunku do innych stron w witrynie”. Naturalnie optymalizacja 

wewnętrznych linków odnoszących się do słów kluczowych może mieć ogromny wpływ na twój 

ranking. Podczas budowania linków wewnętrznych obowiązuje zasada: tworzenie stron silosów, strony 

silosów to strony łączące się z kategoriami i wspierające posty i strony.  

Strony silosu łączą twój ranking i zwiększają wydajność wyszukiwania, ponieważ po utworzeniu stron 

silosu, gdy odsyłasz do swojej strony głównej, łączący sok przepływa przez strony i kategorie 

pomocnicze. W idealnym przypadku żaden wewnętrzny link do strony nie powinien być samodzielny. 

Zamiast tego każda strona, a właściwie link, powinna być łącznikiem i stanowić integralną część całej 

witryny, tak aby wszystkie strony i zawartość były w taki czy inny sposób połączone, co ułatwia 

nawigację po stronie. Z reguły z jednej strony lub fragmentu treści użytkownik powinien mieć 

możliwość przeskoczenia do dowolnej lokalizacji w witrynie. Ponadto powiązane strony i treści 

powinny łączyć się ze sobą, aby zapewnić bezproblemowe, bogate doświadczenie użytkownika. 

2: Uzyskaj właściwe strony SEO 

Omówiliśmy, jak uzyskać poprawne pozycjonowanie stron internetowych; dlatego też, pomijając jego 

znaczenie w przygotowywaniu stron i treści do linkowania, tutaj unikniemy mówienia o tym, jak 

uzyskać poprawne pozycjonowanie strony. Jako dodatkową końcówkę SEO na stronie, zapewnij dobrze 

zorganizowaną stronę, użyj dokładnego dopasowania, długiego ogona i słów kluczowych LSI, 

zoptymalizuj dane meta, media i zoptymalizuj inne elementy SEO opisane wcześniej. Inna sprawa, jak 

widzieliśmy w sekcji 2 i 3, słowa kluczowe odgrywają ogromną rolę w rankingu. Podczas wykonywania 

SEO na stronie i łączenia stron, zwróć szczególną uwagę na dokładne dopasowanie i powiązane słowa 

kluczowe, ponieważ stanowią one 40,75% twoich działań SEO na stronie, jak pokazano na poniższym 

obrazku. Zanim zamkniemy pierwszy krok, chcę coś wskazać, ponieważ po przygotowaniu witryny do 

linkowania kolejne kroki są rzeczywistymi krokami , w które trzeba zaangażować się, aby uzyskać 

mnóstwo wysokiej jakości linków zwrotnych.  



Uwaga: Jak dowiedział się Moz w badaniu dotyczącym budowania linków w 2013 r., Najczęściej 

wybieranymi sposobami budowania linków były blogowanie gości, marketing treści, tworzenie linków 

do stron zasobów itp. Jeśli nie zrobimy tego w sposób spamujący, większość z tych strategii budowania 

linków zadziała. Mając to na uwadze, zacznij budować linki do swoich stron i treści, aż do kroku 2. 

Krok 2: Strategia BL 

Złamana strategia budowania linków łączy jest prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną, najsilniejszą 

strategią budowania linków. Rzecz w tym, że chociaż blogowanie gości stanowi 46% większości 

wysiłków związanych z budowaniem linków dla webmasterów, tworzenie wysokiej jakości linków 

zwrotnych z blogów o wysokiej wartości nie jest łatwe. Aby korzystać z blogów gościnnych do 

tworzenia linków zwrotnych, musisz najpierw wykonać mnóstwo badań, aby znaleźć blogi kierowane 

do odbiorców i słów kluczowych. Kiedy już odkryjesz blogi w swojej okolicy, musisz dotrzeć do tego 

blogera, który może, lub nie, zgodzić się na obopólnie korzystną strategię budowania linków, kiedy się 

zgodzi, musisz napisać post, upewniając się, że przestrzegasz kontrola jakości, prześlij post i poczekaj 

na opublikowanie postu. Z drugiej strony strategia łącza BL (Broken links) jest prostsza, szybsza i bardzo 

skuteczna w zapewnianiu wysokiej jakości łączy. Oto dlaczego ta strategia działa jak urok. Misją Google 

jest zorganizowanie sieci. Jak można się domyślić, uszkodzone linki są dla Google bolesnym gardłem i 

ich dążeniem do spełnienia ich misji. Internet ma mnóstwo rots linków w postaci błędów pochodzących 

z wygasłego hostingu, bałaganów podczas transferów witryn, błędów hiperłącza i pisania, które 

prowadzą do przerażających 404 stron błędów. Naprawiając spory linków, Google może pokochać i 

nagrodzić Cię lepszymi rankingami. Używanie zepsutych linków do tworzenia linków zwrotnych jakości 

nie jest nową strategią: jest to stara, sprawdzona i sprawdzona strategia budowania linków, która nie 

wykazuje oznak wygasania. Wykorzystanie tej strategii do tworzenia linków zwrotnych składa się z 

trzech kroków: przeprowadzenia analizy linków zwrotnych w powiązanych witrynach, znalezienia 

uszkodzonego łącza, skontaktowania się z webmasterem i poinformowania go o rotacji linków. Twoim 

celem jest poinformowanie webmastera martwego linku i podanie alternatywnego linku, Twojego 

linku. 

Krok 3: Strategia informacyjna 

Oto zabawny fakt o grafice informacyjnej: jeśli są wystarczająco atrakcyjne i bardzo istotne dla tematu, 

inni blogerzy w twojej niszy będą się do nich odnosić, co daje natychmiastowy, wysokiej jakości link 

zwrotny. Oprócz bycia wspaniałymi elementami do angażowania, atrakcyjne wizualnie grafiki 

informacyjne uzyskują wysokiej jakości linki redakcyjne z wysokiej jakości odpowiednich witryn. 

Chociaż powyższe strategie skutecznie pomogą Ci stworzyć wolne od kary linki zwrotne, nie zaniedbuj 

innych metod łączenia wstecznego, takich jak blogowanie gości. W rzeczywistości, blogowanie gości 

jest niesamowitym sposobem na stworzenie autorytetu marki, a marketing treści skieruje mnóstwo 

gałek ocznych na twoją treść (skutecznie zwiększając szanse wstecznych, jeśli treść jest pomocna). 

Możesz także zastosować inne, mniej znane strategie łączenia wstecznego, takie jak tworzenie tablicy 

ogłoszeń, uruchamianie kampanii spotkań itp. Na posty udostępniano ponad 1572 razy na różnych 

platformach społecznościowych (Facebook = 766, Twitter = 604, LinkedIn = 202), Neil Patel przedstawia 

8 niemal niespotykanych strategii łączenia wstecznego, które gwarantują skok twojego rankingu. 

Google zwraca również szczególną uwagę na akcje społecznościowe i uważa je za linki zwrotne. Zwróć 

szczególną uwagę na tworzenie wysoce współdzielonych treści, które przemawiają do czytelników i 

tworzenie strategii mediów społecznościowych, w tym strategii udziału społecznego. Gdy zamykamy 

tę sekcję, wspomnijmy o czymś; na początku tej sekcji opisaliśmy główne elementy SEO poza stroną. 

Jak już powiedzieliśmy, podczas gdy budowanie linków nie jest jedynym ważnym elementem poza 

stroną, jest to ważny aspekt. W związku z tym, a ponieważ Google ceni zaangażowanie użytkowników 

ponad wszystko, jeśli korzystasz z filmów YouTube w swoich materiałach, możesz subtelnie połączyć 



wideo w YouTube i treści. Będzie to liczone jako link zwrotny z witryny zaufanej Google: YouTube. W 

następnej sekcji, która będzie krótka i techniczna, przyjrzymy się szeroko pojętemu SEO. 

Rozdział 5: Przewodnik optymalizacji witryny 

Jak sama nazwa wskazuje, szczegóły optymalizacji całego serwisu zwracające uwagę na czynniki SEO 

dotyczące całej witryny, które mogą wpływać na ranking. SEO w całej witrynie jest trochę techniczne, 

głównie dlatego, że skupia się na wyeliminowaniu wszelkich przeszkód, które Google i użytkownicy 

mogą napotkać podczas nawigacji w witrynie. Czyni to, koncentrując się i rozwiązując takie problemy, 

jak; problemy z kodowaniem strukturalnym, użyteczność, zmniejszenie współczynników odrzuceń 

(poprzez tworzenie atrakcyjnych treści), rozwiązywanie problemów z indeksowaniem oraz szeroki 

zakres zagadnień, które przyjrzymy się wkrótce. Jak wyraźnie wskazuje tytuł tej sekcji, ta sekcja jest 

krótka i precyzyjna; Dzieje się tak dlatego, że większość elementów, na które będziemy się tutaj 

zwracać, wymaga podejścia, w którym trzeba analizować różne aspekty witryny i odpowiednio ją 

optymalizować. 

Podczas adresowania optymalizacji całej witryny poniżej znajdują się obszary, na które chcesz zwrócić 

uwagę: 

1: Zoptymalizuj mapę witryny i plik Robot.txt 

Mapa witryny, zwykle w formacie XML, jest używana przez wyszukiwarki skarbów do indeksowania 

witryny. Bez mapy witryny XML roboty Google muszą indeksować (czytać) strony indywidualnie, co im 

się nie podoba. Mapa witryny sprawia, że indeksowanie twoich stron przebiega błyskawicznie. Z drugiej 

strony plik robot.txt to po prostu plik, który pozwala spiderom Google nie indeksować określonych 

stron w witrynie. Choć może się to wydawać sprzeczne , w celu optymalizacji wyszukiwarek robot.txt 

jest bardzo przydatny, gdy nie chcesz, aby Google indeksował określone informacje, które mogą mieć 

wpływ na Twoją pozycję. 

2: Czysty kod i łatwa nawigacja 

Jak stale widzimy, Google jest bardzo ukierunkowany na użytkownika. Wcześniejsza sekcja, stwierdziła, 

co następuje: 40-47% internautów oczekuje, że strony załadują się w ciągu 2-3 sekund, jeśli zajmie to 

więcej czasu, będą uciekać. 

Inne niż zoptymalizowane i skompresowane media, struktura witryny, kod i nawigacja również 

określają szybkość ładowania strony. W związku z tym Twoja witryna powinna mieć czysty, przyjazny 

dla użytkownika kod i nawigację; Dzięki temu użytkownicy pozostaną dłużej w witrynie, którą Google 

potraktuje jako znak zaufania i użyteczności. 

3: Napraw błędy i przekierowania 

Poruszaliśmy się na temat linków, patrząc na to, jak budować linki zwrotne. W ramach optymalizacji 

całej witryny wyszukuj i naprawiaj wszystkie błędy 404, przekierowania 301 i inne problemy związane 

z serwerem. Uwaga: Chociaż większość błędów nie kosztuje Cię soków rankingowych, pozostawiają 

one zły gust w ustach użytkownika i zwiększają współczynnik odrzuceń, co Google wykorzystuje jako 

wskaźnik przyjazności dla użytkownika. 

4: Wyeliminuj powielone treści 

Rozmawialiśmy o zduplikowanych treściach / adresach URL i ich skutkach w rankingu. Wyszukaj i usuń 

wszystkie duplikaty treści na swojej stronie. Jeśli absolutnie musisz mieć zduplikowane treści, użyj 



kanonicznego tagu, aby pozwolić botom Google poznać naturę tej treści oraz fragment treści lub 

strony, które indeksują. 

5: Wykorzystaj strony statyczne 

Jeśli Twoja witryna zawiera wiele stron dynamicznych, zwłaszcza zawierających zduplikowaną 

zawartość, rozważ konwersję treści na strony statyczne. Ponadto, jeśli zawartość strony głównej stale 

się zmienia, rozważ użycie statycznej strony głównej, a następnie użyj tej strony, aby wskazać inne 

lokalizacje w witrynie. Jest to szczególnie przydatne, biorąc pod uwagę, że strona indeksu z treściami, 

które się zmieniają, ma negatywny efekt SEO. 

6: Wykorzystaj analitykę 

Analotyka pozwala Ci wiedzieć, skąd pochodzą użytkownicy, dokąd idą do Twojej witryny i jak długo 

przebywają na Twojej stronie. Analitycy odgrywają ogromną rolę w SEO i dlatego jest to bardzo ważne 

SEO. Na szczęście Google Analytics można bardzo łatwo skonfigurować na wszystkich stronach 

internetowych. Tom Dupuis, Google Analytics SEO Pro dla WordPressa, ma niesamowite wskazówki 

dotyczące optymalizacji całej witryny, a elementy, na które należy zwrócić uwagę, można znaleźć w 

bardziej przydatnych poradach. 

Wniosek 

Drogi Czytelniku, chociaż SEO może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowane, a ranking Twojej 

strony  w Google może wydawać się czymś, co wymaga usług wysoko płatnego specjalisty SEO, nie 

musisz kupować tego nieporozumienia. Tu nakreślono wszystko, czego potrzebujesz, aby wspiąć się po 

drabinie rankingowej i osiągnąć nirwanę SEO: pierwsza strona Google SERP. Zanim zaczniesz wdrażać 

wszystko opisane tutaj, słowo ostrzeżenia: Google kładzie duży nacisk na użytkowników, więc i Ty 

zwróć szczególną uwagę na badania słów kluczowych, ponieważ jest to integralna część SEO i używaj 

LSI, „długiego ogona” i słów kluczowych w dopasowaniu dokładnym na swojej kopii i stronach 

internetowych. Staraj się tworzyć niesamowitą, wysoce dostępną, zoptymalizowaną pod kątem słów 

kluczowych, pomocną treść, a Google pokocha Twoją witrynę. Skorzystaj z SEO na stronie 

,optymalizacja wszystkich istotnych obszarów. Podczas tworzenia strategii linków zwrotnych pamiętaj, 

że tworzenie zbyt wielu linków w krótkim czasie może być spamem. Zamiast tego staraj się tworzyć 

naturalne, wysokiej jakości linki zwrotne (tutaj słowo kluczowe jest naturalne) i zwracaj uwagę na 

swoje udziały społecznościowe i obecność społeczną. Wrzuć tyle wysiłku w treść witryny 

społecznościowej, ile robisz w treści witryny. Wyeliminuj wszystkie przeszkody w całej witrynie i 

starannie przeprowadzaj optymalizację całej witryny. Jako ostanie: nie zapomnij użyć narzędzi Google 

Master, aby zdiagnozować witrynę i odpowiednio zoptymalizować witrynę (Google da Ci wskazówki 

dotyczące optymalizacji dotyczące Twojej witryny). Ponadto nie zapomnij użyć konsoli wyszukiwania 

Google, aby zmierzyć swój wysiłek SEO i zoptymalizować swoje strony, zawartość i witrynę w celu 

uzyskania lepszych rankingów. Jeśli zrobisz te wszystkie rzeczy, nic nie powstrzyma Cię przed 

lądowaniem na szczycie Google w poszukiwaniu zamierzonych słów kluczowych. Wszystkiego 

najlepszego w Twoim rankingu; do zobaczenia na pierwszej stronie Google 


