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       Jak analizować
   konkurencję SEO

czyli  poznaj swojego przeciwnika

 E-book ten poświęcony jest analizie konkurencji w procesie pozycjo-
nowania stron w wyszukiwarkach internetowych. Postaram się krok po kroku przepro-
wadzić was przez proces analizy, która dostarcza niezwykle wiele informacji pomoc-
nych przy prowadzeniu kampanii w wyszukiwarce. Analizę wykonuje się za pomocą 
różnego rodzaju narzędzi, które postaram się bliżej przedstawić. Mam nadzieję, że po 
przeczytaniu tego e-booka samodzielnie będziesz potrafił/ła przeprowadzić zaawanso-
waną analizę konkurencji, która dostarczy Ci odpowiedzi na wiele nurtujących Cię do 
tej pory pytań.
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 Każdy z was ma zapewne swoją odpo-
wiedź, warto jednak wiedzieć, czego dokładnie 
szukać i na co zwrócić szczególną uwagę. Warto 
też z góry wiedzieć, jakich wniosków można do-
szukiwać się w przeprowadzonej przez siebie ana-
lizie. Poniżej wymienię niektóre informacje, jakie 
może nieść za sobą przeprowadzona analiza, która 
zostanie opisania w niniejszym e-booku. 

- Poprzez analizę otrzymujemy 
wiedzę na temat kosztów pozy-
cjonowania. Znając ilość linków, 
stopień optymalizacji i kilka in-
nych czynników, będziemy wie-
dzieli, jaki mniej więcej nakład 
pracy musimy włożyć w proces 
pozycjonowania. Jeżeli chodzi 
o agencje, jest to pomocne przy 
wycenianiu swoich usług, ale też 
przy układaniu strategii kampa-
nii w wyszukiwarce.

- Analiza daje nam też odpowiedź 
na pytanie, czy jesteśmy w stanie 
podjąć się danego zadania. Nie-
które frazy w wyszukiwarce są nie-
zwykle oblegane – bez sztabu ludzi, 
dużego budżetu i zaangażowania 
czasowego nie da się zająć na nie 
wysokich pozycji.

-  Analiza powie nam również, czy idziemy w dobrym kierunku. Poprzez analizo-
wanie konkurencji dowiadujemy się, jakich mniej więcej słów kluczowych użyła
w kampanii nasza konkurencja. Jest to wiedza bezcenna, ponieważ możemy porów-
nać je ze słowami, które sami wybraliśmy. Może to być też pomocne w samym wyborze 
słów kluczowych. Pamiętajmy, że jeżeli konkurencja wydaje na dane słowo kluczowe 
pieniądze i poświęca mu swój czas, jest to najpewniej fraza godna zainteresowania.

- Analiza może dostarczyć nam również informację na temat konkurencji używającej 
techniki niezgodnej z wytycznymi wyszukiwarki. Dzięki takiej wiedzy możemy wy-
słać do wyszukiwarki spam report informujący o fakcie, który dostrzegliśmy. Spam 
report zgłosić można pod adresem:
https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport?hl=pl&pli=1
– są tam dostępne wszelkie informacje na ten temat.

Po co
analizować konkurencję ?
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 Mamy już informację, „po co” to robimy, ale analiza daje też w podsta-
wowym stopniu informację „jak powinniśmy”. Poprzez analizę swoich konkurentów 
w wyszukiwarce możemy w prosty sposób odkryć strategię pozyskiwania linków,
a więc możemy ją naśladować. Oczywiście nie każdy konkurent przyjął strategię od-
powiednią, toteż trzeba mieć odpowiednią wiedzę i czasem też zasoby, by daną strate-
gię odtworzyć w swojej kampanii.

 Do przeprowadzenia przykładowej analizy wybrałem słowo „opony”. 
Jest to pewnego rodzaju kanon polskiego SEO – przez wielu uznawana za jedną
z najtrudniejszych fraz w polskiej wyszukiwarce. Na najbliższych stronach postaram 
się przedstawić poziom trudności tej frazy oraz odpowiedzieć na pytanie, jak topowe 
witryny zdobywały tutaj swoją pozycję.
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01. Zaczynamy od parametrów,
jakie poda nam bezpośrednio
wyszukiwarka

 Na samym początku chciałbym ostrzec, że niżej wymienione parametry nie 
są w żaden sposób stałe. Google bardzo często zmienia ilość wyników pod daną frazą 
– zwłaszcza na tak trudną frazę codziennie wiele wyników wypada z indeksu, dużo 
też do niego wchodzi. W przypadku takiej frazy wyniki w przeciągu tygodnia mogą 
różnić się nawet o 40%. Biorąc to pod uwagę, w swojej analizie warto zbierać dane 
na bieżąco. Jest wiele narzędzi, które to umożliwiają.  

- Ilość wyników
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 Jak widać, fraza „opony” zwraca 65 milionów wyników. 
Znaczy to, że wyszukiwarka Google ma w swoim indeksie tyle 
dokumentów na to zapytanie (nie równa się to w żaden sposób
z ilością domen). Ilość wyników jest to jedynie dana poglądowa, 
w żadnym wypadku nie można na jej podstawie oceniać trudności 
pozycjonowania danej frazy. Jest to niestety podstawowy błąd 
wielu agencji zajmujących się pozycjonowaniem, które na 
tej podstawie wyceniają swoje usługi. Jest to oczywiście jeden
z wielu czynników, jaki należy brać pod uwagę podczas analizy, 
ale zdecydowanie podrzędny.  Jeżeli jesteś potencjalnych klientem 
na pozycjonowanie i, szukając firmy, natkniesz się na cennik 
uzależniony od ilości wyników, jak najprędzej powinieneś się 
ulotnić.  

- Ilość wyników z frazą w tytule:

 Jest to kolejny podstawowy parametr, który mówi nam o tym, ile dokumen-
tów w Internecie ma w swoim <title> frazę opony. Jak widać, wynik jest niezwykle 
wysoki. 

- Ilość adresów URL ze słowem kluczowym:

„ INTITLE „

„ INURL „
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 28,500,000 wyników to ilość dokumentów w Internecie zawierają-
cych w swoim adresie URL słowo opony. Wynik ten jest niezwykle wysoki – trudno
w polskim Internecie znaleźć frazy o podobnej wartości.  

 Powyżej przedstawiliśmy sobie trzy podstawowe informacje jeżeli chodzi
o wyszukiwarkę. Oczywiście wszystkie te parametry można sprawdzić za pomocą 
odpowiedniego programu/skryptu, ale postanowiłem zrobić to ręcznie, by pokazać,
w jaki sposób działa ten mechanizm. 

         Podsumowując:

 Jak widać, są to dość wysokie liczby. Nie powinny one jednak w sposób klu-
czowy stanowić o tym, czy fraza jest trudna czy łatwa. Jest to jedynie jeden z wielu 
czynników, a zakończona na tym etapie analiza jest bezużyteczna. 

Nasza fraza „Opony”:

- 65,000,000 – tyle mamy wyników.

- 29,200,000 – tyle dokumentów w Internecie ma to słowo w znaczniku <title>.

- 28,500,000 – tyle dokumentów zawiera w adresie URL to słowo. 
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02. Analiza za pomocą narzędzi
ogólnie dostępnych

 Poniżej przedstawię narzędzia pomocne przy analizie, które dostępne są za darmo
w Internecie. Niektóre z nich, mimo braku opłat, są bardzo przydatne. Są też narzędzia, które 
udostępnia sama wyszukiwarka. 

Narzędzie propozycji słów kluczowych

 Jest to narzędzie, które działa w obrębie Google AdWords. Aby wykorzystywać w pełni 
jego możliwości, trzeba mieć konto w tym programie. Jeżeli masz konto Google, założenie same-
go konta Google AdWords nie potrwa dłużej niż 15 sekund. Narzędzie to nie analizuje konkuren-
cji, ale dane słowo ogółem. Jest pomocne przy dobieraniu słów kluczowych w kampanii, a także 
przy szacowaniu zwrotu z inwestycji. 
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Ilość miesięcznych wyszukiwań: 

 Jest to informacja na temat tego, ile osób wpisuje daną frazę miesięcznie w wyszuki-
warkę.  Jest to informacja podstawowa przy wyborze słów kluczowych, ale też pewnego rodzaju 
informacja na temat konkurencji. Jeżeli fraza ma wiele wyszukiwań miesięcznych, to z pewnością 
znajdą się chętni na jej zdobycie. 

Narzędzie można znaleźć pod adresem:   
https://adwords.google .pl/se lect/KeywordToolExternal

 Jak widać na załączonym obrazku, słowo kluczowe umieszczone jest pomiędzy kwa-
dratowymi nawiasami – oznacza to, że dopasowanie jest ścisłe, czyli informacje dotyczą tylko
i wyłącznie tej frazy. Kolejnym parametrem jest konkurencja: Google pokazuje, że konkurencja 
jest wysoka (ten parametr odnosi się jednak do Google AdWords). Wnioskujemy jednak, że jeżeli 
konkurencja w AdWords jest wysoka, w wynikach organicznych też taka będzie. Kolejny para-
metr to miesięczne wyszukiwania – lokalne = 110 000. Jak widać, liczba wyszukiwań jest dość 
pokaźna. W przypadku tejże frazy warto zwrócić uwagę także na to, iż jest to fraza sezonowa. Ten 
obrazek w bardzo dobry sposób obrazuje to, w jakim czasie najlepiej być na wysokich miejscach:
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 Najwyższy słupek to październik. Jak widać, bycie na najwyższej pozycji w październi-
ku jest w stanie przynieść wiele sprzedaży, co przełoży się na wymierne zyski, zaś ilość wyszukiwań 
w tym miesiącu będzie zdecydowanie wyższa, aniżeli na obrazku wyżej. Oczywiście kampania 
SEO powinna być ciągła, a więc nie możemy uruchomić kampanii jedynie na październik – musi 
być ona prowadzona przez cały rok. 

 Przybliżony  CPC to kolejny parametr, jaki widzimy na załączonym obrazku. 
Oczywiście w sieci AdWords im więcej chętnych na daną reklamę, tym średnie CPC jest wyższe. 
Tu akurat mamy wynik 0,83 – nie jest to wysokie CPC, natomiast jak już wspomniałem, jest 
to wynik dla lutego, co dla sklepów z oponami nie jest czasem nadmiernego reklamowania 
się. Myślę, że w okresie kupowania opon zimowych CPC jest o wiele wyższe. Wysokie CPC 
to informacja dla nas, iż konkurencja jest duża (jeśli chodzi o AdWords), natomiast znajduje to 
najczęściej odzwierciedlenie w wynikach organicznych.  

 Narzędzie zwraca jeszcze inne wyniki, ale jeśli chodzi o SEO, interesują nas przede 
wszystkim te, które podałem wyżej. 

Traffic Travis (wersja Free)

 Jest to narzędzie, które dostępne jest w dwóch wariantach - płatnym i darmowym. Na 
początku zajmiemy się wersją darmową. Jeśli robimy analizę dla jednej strony, z pewnością nam 
wystarczy. Wersja darmowa różni się od płatnej tym, że ma mniej funkcji oraz ograniczoną ilość 
projektów.

Program możemy ściągnąć pod tym adresem: 
http://www.traff ictravis .com/download/1
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 Wystarczy podać swoje imię oraz adres e-mail, na który przyjdzie kod aktywujący. 
Gdy już otworzymy aplikację, musimy wybrać z menu file, a następnie program options. 

 

Ustawienia powinny wyglądać następująco:

Localization: Poland (chyba że chcemy analizować konkurencję w innym kraju)
Default Language: Polish
Następnie przechodzimy do sekcji SEO > Competition
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 Wpisujemy naszą badaną frazę „opony” i następnie ponownie ustawiamy wyniki 
dla Polski. Czyli przechodzimy do „Advanced settings”.

 Ustawiamy Country na Poland, a Results to search według uznania (20 lub 10 
pierwszych wyników). Niestety w wersji darmowej nie mamy możliwości sprawdzenia wyników 
inTitle i inAnchor dla danego zapytania (w wersji płatnej jest to dostępne, co będzie można 
zobaczyć na dalszych stronach). 

Przeanalizowanie jednej frazy trwa około 20 sekund. 

Przeanalizujmy pierwszą część wyniku:

 Pierwsza wartość to oczywiście słowo kluczowe, druga kolumna to poziom trudności. 
Traffic pokazuje wartość: Very Difficult, co znaczy, że fraza jest bardzo trudna – trudno też się
z tym nie zgodzić. 
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 Następną wartością jest PageRank.1 Tu, jak widać, podzielony jest na dwie kolum-
ny: AVG (Average), czyli średni PageRank dla 10 pierwszych stron z wyników wyszukiwania 
pod danym zapytaniem oraz Median (mediana) - jest to wartość środkowa z ciągu liczb. Jeżeli 
mamy ciąg liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, medianą będzie 5. Następną kolumną jest BacklinksPage 
(BacklinksPage to liczba linków prowadzących do danej strony – np. do strony głównej, która 
pod danym zapytaniem pojawia się w wyszukiwarce). Tak jak w przypadku PageRank, podana 
jest wartość średnia i mediana. Jak widać, średnia ilość linków prowadzących do strony występu-
jącej w pierwszej dziesiątce wyników to aż 2 701 057 – można więc założyć, że jeśli będziemy 
chcieli dostać się do top 10 na tę frazę, potrzebna będzie nam taka ilość linków. Oczywiście nie do 
końca tak jest – niektóre linki są wyższej jakości i może wystarczyć 1000 linków, a w innym przy-
padku nie wystarczy nawet 3 000 000 linków - jeżeli są to linki słabej jakości. Do analizy linków 
przejdziemy przy okazji omawiania kolejnego z narzędzi. 

Przejdźmy do drugiej części kolumny: 

 Pierwszą wartością jest Backlinks Site (jest to liczba linków w obrębie całej domeny 
– suma wszystkich podstron serwisu). Są tu, identycznie jak w przypadku poprzednich kolumn, 
wartość średnia i mediana. Jak widać, ilość linków jest niezwykle duża. Już tutaj możemy się od-
wołać do podrozdziału „po co analizować konkurencję” i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jeste-
śmy w stanie przeprowadzić taką kampanię, której efektem będzie top 10 na frazę opony. Dane,
w porównaniu do tego, co robiliśmy ręcznie, trochę się różnią, ale wynika to z daty sprawdzania 
tych danych. Ostatnią kolumną jest Report i tu mamy moment pierwszego kontaktu z konku-
rencją. 

 Do tej pory zajmowaliśmy się wynikami na dane słowo kluczowe w stosunku ogól-
nym, czyli odnoszącym się do wszystkich stron, w przypadku analizy tego raportu zobaczymy 
strony występujące w top 10 na frazę opony. 
 
1    Page Rank - metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość.

Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną wyszukiwarkę internetową Google. Został opracowany przez założycieli firmy
Google Larry’ego Page’a i Sergeya Brina podczas ich studiów na Uniwersytecie Stanforda w 1998 roku. Nazwa algorytmu pochodzi nie od an-
gielskiego wyrazu określajcego stronę (ang. page), lecz od nazwiska twórcy, czyli Larry’ego Page’a. Wynik PageRank pokazywany jest jako jedna
z opcji dostępnych w pasku narzędziowym Google, sprawdzać można go również w wielu serwisach niezależnych. (źródło: Wikipedia)
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Spójrzmy więc: 

 Warto się nad tymi danymi pochylić. Są one 
niezwykle istotne. W pierwszej kolumnie mamy adresy URL 
występujące pod danym słowem kluczowym (są uszerego-
wane według pozycji w wyszukiwarce). W drugiej kolumnie 
mamy wartość PageRank. Kolejna kolumna jest także bar-
dzo ważna – Page Authority (autorytet strony w wyszuki-
warce w skali od 1 do 100). Jak widać, autorytety tych stron 
są dość wysokie. Zwiększać autorytet można za pomocą lin-
ków wysokiej jakości ze stron o wysokim autorytecie, czyli 
stwierdzenie, że autorytet to coś, co jest przekazywane, 
nie jest błędem. 

 Kolejnymi wartościami są BL (Backlinks to this page), BLS (Backlinks to this site) – 
jak widać, wartości te podane są oddzielnie dla każdej strony, a więc każdego konkurenta możemy 
porównać indywidualnie. 

 Kolejną wartością jest wartość TBL (Backlinks from .edu/.gov site) – są to linki z do-
men .edu i z domen .gov – podane są one oddzielnie, ponieważ w ogólnej opinii uważa się, że 
linki te mają dużą moc jeśli chodzi o pozycjonowanie. Są to też linki, które w znaczący sposób 
wpływają na Page Authority. 
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 Kolejną kolumną jest DMOZ – jest to informacja, czy dana strona występuje w kata-
logu dmoz.org. Jak widzimy, w tym katalogu znajdują się tylko dwie spośród dziesięciu witryn. 

 Kolejne wartości, a więc title, desc, h1 tag – jest to informacja, czy słowo kluczowe 
znajduje się odpowiednio w tytule strony, w opisie strony oraz w nagłówku h1. Jak widać, da-
nych mamy już dość dużo. Uwagę przykuć może strona, która znajduje się na 5 miejscu, a ma 
250 linków. Oczywiście jest to wynik przekierowań z innych domen, które posiadają dużą liczbę 
linków – w ten sposób liczba linków się kumuluje, a ich rzeczywista ilość jest duża.  TrafficTravis 
ma jeszcze wiele innych możliwości, jeżeli chodzi jednak o analizę konkurencji, zakończę jego opis
w tym miejscu. 

 Ogólne wyniki mamy już przeanalizowane, zajmiemy się więc dokładnymi adresami 
stron, z którymi bezpośrednio będziemy rywalizować. Jako że moim celem jest osiągnięcie miejsca 
1-3, zajmę się 3 stronami (jeżeli czyimś celem jest miejsce 8-10, może analizować strony z tego 
przedziału), czyli: 

 Przejdźmy zatem do kolejnych narzędzi, które wykorzystamy przy analizie wyżej          
wymienionych stron.
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03. Wtyczki
do przeglądarki

 Skorzystamy tu z wtyczek do przeglądarki Google Chrome. Oczywiście ogrom wtyczek 
dostępnych jest także do przeglądarki Firefox i innych, ja jednak przedstawię dodatki do Chrome, 
ponieważ jest ich najwięcej. 

Wtyczki, którym poświęcimy dłuższą chwilę, są dwie: 

SEO & Website Analysis aka woorank.com

Do pobrania:
https://chrome.google .com/webstore/search/Woorank



 Przeanalizujmy za pomocą wtyczki każdą z 3 stron i sprawdźmy, czego się dowiemy. 

www.opony.com.pl

Pełen raport z wtyczki dostępny jest pod adresem:
http://www.woorank.com/en/www/opony.com.pl 

 Ja wypiszę jego najważniejsze elementy. 
Pierwszą informacją, jaką otrzymamy, jest nic innego jak woorank, czyli ocena strony w wartości 
od 0 do 100.

Tu wartość dla opony.com.pl:
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Kolejne wartości, jakie postanowiłem omówić:

URL – woorank pokazuje nam jego długość – nie ma to większego znaczenia. 

Title – woorank pokazuje nam zawartość <title> oraz ilość znaków w tymże tytule. Jak widać, 
opony.com.pl  mają 72 znaki w tytule – jest to dobra wartość (Google rekomenduje długość title 
na 60-65 znaków). Już po tytule zauważyć możemy, że ta strona jest zdecydowanie pozycjonowa-
na – w tytule upchane są słowa kluczowe. 

Meta description – jest w porządku (powinien mieć około 150 znaków). Description nie ma 
jednak znaczenia jeżeli chodzi o ustalanie rankingów. Warto jednak zadbać o jego unikalność dla 
każdej podstrony oraz o to, by pojawiały się w nim słowa kluczowe  – w wynikach wyszukiwania 
są one pogrubione.

Meta keywords – jak widać, są tu wpisane słowa kluczowe, natomiast wyszukiwarka Google 
pomija ten element w ustalaniu swoich rankingów. 

Headings – są to nagłówki – dla tej strony mamy zieloną strzałkę, co oznacza, że te znaczniki są 
wypełnione w sposób odpowiedni, można przyczepić się jedynie do braku nagłówka <h1>.

Images – na stronie głównej mamy 23 obrazki, z czego 2 nie mają nadanego alt. Obrazki są zop-
tymalizowane w sposób odpowiedni. 

Kolejna wartość, jaka powinna nas interesować:

Jest to stosunek treści do kodu. Stosunek na poziomie 17% jest odpowiedni (wartość pomiędzy 
14 a 20% jest wartością odpowiednią). 



19

 Jak możemy wyczytać:

- Strona nie ma kilkukrotnych przekierowań do tego samego miejsca.
- Plik robots.txt istnieje (zalecane).
- Mapa strony istnieje (konieczne zwłaszcza przy dużych serwisach).
- Kodowanie znaków UTF-8 (standard).
- Na stronie zostało zainstalowane Google Analytics. 

 Resztę informacji postanowiłem pominąć, ponieważ przy analizie pod kątem SEO nie 
są przydatne. Jak widać, dzięki tej wtyczce zebraliśmy kilka ważnych informacji.
 
www.opony.net

Tu ograniczymy się do kilku zrzutów ekranu z raportu, ponieważ wiemy już, co oznaczają po-
szczególne parametry.

Pełen raport dostępny jest na:
http://www.woorank.com/en/www/opony.net

Kolejne ważne wartości:
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 Jeżeli już umiecie wyciągać wnioski, to pewnie zauważycie, że głównym błędem opony.
net jest zbyt długi title, brak nagłówków oraz zły współczynnik kodu do treści – strona otrzyma-
ła mało punktów, co znaczy, że zoptymalizowana jest dość słabo. To, że jest wysoko, to kolejne         
potwierdzenie słów, że optymalizacja strony nie jest najważniejszym czynnikiem w ustalaniu ran-
kingów wyszukiwarki.

www.4opony.pl

Pełen raport dostępny jest na:
http://www.woorank.com/en/www/4opony.pl
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 Strona 4opony.pl zoptymalizowana jest dość dobrze. Ma co prawda kilka błędów, ale 
nie wpływają one znacznie na całość oceny.

Jeżeli chodzi o narzędzie woorank, najlepiej wypadły opony.com.pl, zaś najgorzej strona znajdu-
jąca się na drugim miejscu czyli opony.net, która jest typowym sklepem.

 Kolejną i ostatnią zarazem wtyczką, jaką postanowiłem opisać jest wtyczka o nazwie 
SEO Site Tools.

Do pobrania:
https://chrome.google.com/webstore/detail/diahigjngdnkdgajdbpjdeomopbpkjjc

Tu, tak jak w przypadku poprzedniej wtyczki, każdą stronę trzeba analizować oddzielnie.  
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www.opony.com.pl 

  Jako, że większość wtyczek spełnia podobne funkcje, ale ich równoczesne użytkowanie 
się nie wyklucza, tylko niektóre elementy analizy przeprowadzone przez tę wtyczkę będą nam 
potrzebne. 

Ciekawe dane, które możemy wyciągnąć za pomocą w/w wtyczki: 

Title: Wtyczka pokazuje nam tytuł.
Meta Robots: pokazuje zawartość meta robots. 
Meta Keywords: pokazuje zawartość meta keywords.  

 Co ciekawe, wtyczka pokazuje, ile linków jest follow1, a na dodatek dzieli je na we-
wnętrzne (internal) i zewnętrzne (external). Po prawej stronie na wykresie kołowym mamy poka-
zany stosunek linków follow do linków nofollow. 

2    Linki follow - są to takie linki, które przekazują moc stronie, do której linkują. Taki link wpływa na ranking wyszukiwarki danej strony 
oraz przekazuje wartość PageRank.

2
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Kolejną rzeczą, jaką warto wyciągnąć z narzędzia, są sugestie co do 
optymalizacji strony: 
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 Jak pewnie zdążyliście zauważyć, niektóre z tych danych mieliśmy okazję zobaczyć już 
wcześniej. Nie bez powodu jednak podałem je po raz kolejny. Warto porównywać dane z różnych 
narzędzi, ponieważ niektóre narzędzia z różnych przyczyn mogą w danym czasie nie działać. 

Jak widać, wtyczka wskazała jeden poważny problem, jakim jest zbyt długi tytuł. 

Nie będę analizował pozostałych stron za pomocą tej wtyczki, chciałem jedynie pokazać, co moż-
na dzięki niej uzyskać. 

Poniżej wymienię kilka wtyczek, których nie opisałem, ale które moim zdaniem warto                                   
wykorzystać:

SEO for Chrome 

Do pobrania:
https://chrome.google.com/webstore/detail/oangcciaeihlfmhppegpdceadpfaoclj

WebRank SEO

Do pobrania:
https://chrome.google.com/webstore/detail/mkhilblbmkdnapffblmecglknalglfji

SEOQuake

Do pobrania: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc

MozBar

Do pobrania:
https://chrome.google.com/webstore/detail/eakacpaijcpapndcfffdgphdiccmpknp
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 Część darmową (narzędzia darmowe do analizy) już zamknęliśmy. Pora na małe pod-
sumowanie, które pomoże ocenić, w jakim miejscu jesteśmy i z czym przychodzi nam się zmie-
rzyć. Stworzyłem specjalną tabelkę z zestawieniem danych, jakie analizowaliśmy.

Na początek dane ogólne o frazie „opony”.

Ilość miesięcznych wyszukiwań: 110 000 (wartość sprawdzana była w lutym).
Średnie CPC: 0,83 (w okresie kupowania opon zimowych jest z pewnością wyższe).

Ilość
linków 3435625

15,664

4

66,7

63,81

5268521

16,838

5

47,2

72,77

3541445

12,876

5

58,4

74,40

50 000

2 000

3

45

32,24

www.opony.
com.pl

www.opony.net www.4opony.pl www.moja
strona.pl

Ilość
referujących

domen

PR

Punktacja
woorank

Page
Authority

UWAGA! Dane dla mojastrona.pl są wymyślone.
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 Z  powyższej tabelki wynikają dwie rzeczy: 

- Wyniki nijak się mają do tych podstawowych danych z tabelki. Nie znaczy to, że analiza została 
przeprowadzona źle. Czegoś jej jednak brakuje, ponieważ nadal nie wiemy, dlaczego to właśnie 
strona opony.com jest na pierwszym miejscu pod badaną frazą. Widać, że jest najlepiej zoptymali-
zowana i ma bardzo dużo referujących domen (co prawda opony.net ma ich więcej, ale mogą być 
one niższej jakości).

- Mamy podstawowy wniosek na temat tego, ile brakuje nam do konkurencji. 

04. Płatne
narzędzia
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 Zajmijmy się teraz analizą za pomocą narzędzi, które są płatne – zagłębimy się tu w każ-
dą witrynę indywidualnie, abyśmy mogli łatwiej zrozumieć sposób działania oraz pozyskiwania 
linków każdej z witryn.

Zajmiemy się tu głównie dwoma narzędziami:

- Majestic SEO

- TrafficTravis PRO

Dostępnych jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Postaram się je opisać, natomiast nie będę prze-
prowadzać analizy za ich pomocą, gdyż spełniają podobną funkcję do wymienionych wyżej.

Majestic SEO

Majestic SEO jest to najpopularniejsze narzędzie do analizy linków. Swoją wielką popularność 
zawdzięcza nie tylko funkcjonalności, ale także temu, że Yahoo już nie pokazuje linków.1 

Cena tego narzędzia nie jest zbyt niska, ale z pewnością warto je posiadać.

Oczywiście, jeżeli ktoś posiada jedną, bądź dwie strony, nie powinien kupować dostępu, gdyż 
mu się to nie opłaca. Jeżeli jednak ma wiele stron, bądź prowadzi agencję SEM, dostęp do tego 
narzędzia jest niemal niezbędny.

Spójrzmy zatem na cennik: 

Jest on dostępny pod tym adresem:
http://www.majesticseo.com/plans-pricing

3    Od 21 października 2011 roku Yahoo Site Explorer przestał pokazywać linki przychodzące do danej domeny.
Wcześniej Site Explorer był najpopularniejszym narzędziem do tego celu.

3
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Ze swojej strony polecić mogę pakiet Gold – kosztuje on 99,99 funtów na miesiąc, wystarczy na 
potrzeby małych i średnich agencji SEM. 

Przejdźmy zatem do analizy i podstawowych wniosków. 

www.opony.com.pl

Zaczynam analizę od tak zwanego Site Explorera:

 Zaznaczam opcję „Use Historic Index” – dzięki temu zobaczę wszystkie dane, jakie 
posiada Majestic na temat tej strony (od 2007). „Use Fresh Index” pokazuje dane z ostatnich        
30 dni – to także się przydaje, gdy chcemy zobaczyć, jak bardzo natężone są działania naszej kon-
kurencji.

Początkowy widok daje nam podstawowe informacje, takie jak:

- Referring Domains – ilość domen, z jakich pochodzą linki do tego serwisu.

- External Baclinks – jest to ilość linków prowadzących do domeny. 
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 Po prawej stronie mamy jeszcze słupki wzrostu ilości linków oraz wzrostu ilości referu-
jących domen (ilości linków się nie kumulują). Widzimy też inne informacje, które postaram się 
objaśnić:

1,130 Referring Backlinks are Educational – znaczy to, że 1,130 linków prowadzących do 
strony opony.com.pl pochodzi z domen z rozszerzeniem .edu.

49 Referring Backlinks are Governmental – znaczy to, że 49 linków prowadzących do strony 
opony.com.pl pochodzi z domen z rozszerzeniem .gov. 

69 Referring Domains are Eductional – tyle domen z rozszerzeniem .edu referuje do strony 
opony.com.pl.

3 Referring Domains are Governmental – tyle domen z rozszerzeniem .gov referuje do strony 
opony.com.pl.

6,181 Reffering IP addresses – z tylu adresów IP pochodzą linki.

3,178 are Class C subnets – z tylu klas C pochodzą linki. Mowa tu o 3 klasie w numerze IP. 

Po prawej stronie są też oznaczenia z flagami: 

Images – tyle linków to obrazki.

Nofollow – tyle linków jest okraszonych znacznikiem noffolow.

Redirects – tyle jest przekierowań do strony opony.com.pl – jest to dość duża liczba, dlatego 
potem sprawdzimy, skąd są te przekierowania i czy ta strona nie jest pozycjonowana właśnie przez 
przekierowania. 

Frames – tyle linków pochodzi z ramek.

Deleted – tyle linków zostało skasowanych przez czas zbierania danych przez Mtajestic. 
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W widoku niżej mam następujące informacje:

Top Backlinks – jest to lista 5 najlepszych linków prowadzących do strony opony.com.pl.

Referring Domains – jest to wykres pokazujący, z jakich domen pochodzi najwięcej linków.

 
Dalej mamy kolejne dane:

Top Pages – pokazane są tu strony w obrębie serwisu, do których prowadzi najwięcej linków. 
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 Do strony, która jest na czele na frazę opony, prowadzą ponad 3 miliony linków i po-
nad 12 tysięcy referujących domen. Jak widać, już z podstawowego widoku możemy zebrać sporo 
informacji. Przejdźmy teraz do kolejnej funkcji Majestica, jaką są raporty zaawansowane, które 
pokazują o wiele więcej informacji na temat domeny/strony. Tworzę zatem raport zaawansowany 
dla opony.com.pl:

 Stworzyłem raport, który będzie dostępny na podstronie Reports & Tools. 
Spójrzmy teraz na raport zaawansowany, sprawdźmy jego możliwości i postarajmy się wyciągnąć 
ważne dla nas wnioski. 

Wypiszę, jakie dane nas interesują, a następnie wyciągnę je z pomocą Majestic SEO:

1. Frazy, na jakie linkowała się konkurencja – te dane mogą być też pomocne przy wyborze fraz 
dla naszej witryny. „Opony” to fraza, jaką analizujemy, ale przy okazji możemy natrafić na ciekawą 
listę fraz, których możemy użyć w przypadku pozycjonowania naszej witryny – jeżeli konkurencja 
na taką czy inną frazę zdobywa duże ilości linków, to znaczy, że jest to fraza konwertująca i nam 
także może się przydać.  

2. Ilość linków, referujących domen – to już mamy. 

3. Nacisk na poszczególne strony – sprawdzimy, z naciskiem na jakie strony linkowała się                
konkurencja – czy skupiała się tylko na stronie głównej, czy rozkładała linki na cały serwis. 
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4. Techniki/metody pozyskiwania linków – sprawdźmy, jakich metod używała konkurencja
w procesie pozycjonowania swojego serwisu. Daje nam to duże możliwości, ponieważ dzięki 
temu możemy znaleźć miejsca, gdzie umieścić link. Możemy także na tej podstawie stworzyć 
swój plan pozycjonowania, bo jeżeli zrobimy to, co konkurencja, a także coś ponadto, to istnieje 
duże prawdopodobieństwo jej wyprzedzenia. 

Zacznijmy więc analizę raportu zaawansowanego:

Ad 1. Frazy, na jakie linkowała się konkurencja - Majestic SEO daje nam możliwość spraw-
dzenia, na jakie anchor teksty linkowała się konkurencja (na koniec pomoże nam to stworzyć listę 
fraz, na które warto się pozycjonować). 
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 Postanowiłem wybrać 40 najlepszych anchor tekstów – Majestic w raporcie pokazuje 
ich 500, ale te dalsze jak na razie nas nie interesują. 

Widzimy, że w tym przypadku fraza „opony” góruje z ogromną przewagą nad innymi anchorami 
– wynika to z tego, że w tej branży jest to fraza przynosząca najwięcej ruchu, a zarazem najlepiej 
konwertująca. Jak widać, na frazę „opony” mamy ponad 2 miliony linków!

 Po tej informacji można już sądzić, że do pozycjonowania użyto naprawdę wielu       
technik, w tym także niezgodnych z regulaminem Google, o czym przekonamy się w dalszej 
części. 
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Ad 3. Nacisk na poszczególne strony - tutaj też otrzymujemy od Majestica bardzo klarowne
informacje:

 Zdecydowałem się na wklejenie 20 stron docelowych – jest to ilość wystarczająca do 
wyciągnięcia podstawowych wniosków. Jak widać, opony.com.pl zdecydowany nacisk stawiają na 
stronę główną swojego serwisu. 

Ad 4. Techniki/metody pozyskiwania linków  - przyznam, że ta część analizy jest najtrudniejsza. 
Nie dość, że wymaga dużej ilości czasu, to nastręcza wielu problemów i wymaga niemałej wiedzy. Po-
staram się objaśnić wszystko krok po kroku, by początkującym użytkownikom nie utrudnić analizy. 

Majestic daje nam możliwość analizy linków przychodzących do konkurencji. Możemy dokład-
nie sprawdzić, skąd prowadzą linki i je przeanalizować. Daje nam to wiedzę, skąd my możemy 
pozyskać linki, a także, ile nam do konkurencji brakuje.

Na początku podstawowy przegląd. Majestic daje nam możliwość 
filtrowania danych według kilku parametrów:
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 Pozwala nam to na sprecyzowanie naszych preferencji oraz na dokładniejsze zagłębienie 
się w to zagadnienie. Na początku warto przejrzeć kilka linków z brzegu.

To cztery pierwsze linki prowadzące do opony.com.pl:

             http://www.wiadomosci.mportalik.com/
             http://zassaj.net/
             http://www.na-dzis-drink.npr.com.pl/
             http://www.alfa-lancia.pl/

Po przejrzeniu wyłącznie 4 stron mamy już na tacy dwie techniki użyte przez opony.com.pl:

1. Rotacyjny system wymiany linków (najpewniej e-Weblink) – w przypadku jednej z czterech 
stron.

Tutaj znalazłem stronę:
http://www.bujanateam.com/lyric.php?ch=n&a=&s=115944

Na której był zainstalowany e-Weblink i link do opony.com.pl, co jednoznacznie wskazuje na ten 
system. Oczywiście nie wyklucza to używania innych systemów rotacyjnych.

2. Statyczny system wymiany linków (najpewniej Statlink) – w przypadku trzech stron. 

Wszystkie dane eksportuję teraz do .csv, gdzie dokonamy głębszej analizy. Oczywiście wszystkich 
linków pobrać się nie uda – będzie to około 50%, a więc w tym przypadku nieco ponad milion 
czterysta tysięcy. 
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 Przy tak dużej ilości danych analizowanie wszystkich linków jest niemożliwe, dlatego 
lepiej znaleźć pewne grupy linków, by odnaleźć techniki, jakie zostały użyte w procesie pozycjono-
wania. Ja sprawdzę tę stronę pod kątem następujących linków:

1. Linki z forów internetowych. 
2. Linki z blogów w komentarzach. 
3. Linki z własnego zaplecza.
4. Przekierowania 301.
5. Linki z katalogów stron.
6. Linki z domen .edu/.gov – są to cenne linki, dlatego warto sprawdzić, czy aby i my nie jesteśmy 
w stanie umieścić tam swojego linka. 

Ad 1. Aby sprawdzić, czy znajdziemy linki z forów, poszukamy stron zawierających słowo „forum” 
w adresie URL (robimy to z pomocą Excela).

Pod tym zapytaniem otrzymaliśmy nieco ponad 76 tysięcy wyników – nie ma tam jednak linków 
pozyskiwanych automatycznie za pomocą Xrumera1, są to linki z forów branżowych – motoryza-
cyjnych, w dużej mierze naturalne. Znajdują się tam też linki z systemów Wymiany Linków, które 
były zainstalowane na forach.

Ad 2. Aby sprawdzić, czy znajdziemy linki z blogów, poszukujemy stron zawierających słowa 
„blog”, „wordpress” (wykonujemy to z pomocą Excela).

Adresów URL z wyrazem wordpress było 3. Jednym z nich była strona typu Presell Page2 : 
http://wordpress.empe3.net/archives/tag/opona-zimowa
Mamy więc już 3 technikę – dodawanie tekstów do stron typu Presell Pages. 

Na zapytanie o blog otrzymaliśmy 247 linków, ale nie znalazłem tam linków z komentarzy. 

Ad 3. Poszukiwanie własnego zaplecza będzie najtrudniejsze. W tym celu pobieram domeny lin-
kujące, co zdecydowanie skróci listę do poszukiwań.  

4    Xrumer - rosyjskie oprogramowanie automatycznie zakładające konta na forach internetowych. Program potrafi
także łamać zabezpieczenia recapthy, pisać posty i zakładać tematy na forach internetowych. W postach oraz tematach
znajdują się linki, które zwiększają ranking strony w wyszukiwarce.
5    Presell Page - strony internetowe służące do umieszczania linków. Linki umieszczane są zazwyczaj w treści artykułów 
powiązanych tematyką z pozycjonowaną witryną. Linki te zwiększają ranking strony w wyszukiwarce.

4

5
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Poniżej przedstawiam to, co udało mi się znaleźć:

 http://www.drogi.pl/ - rzekłbym dość prowizoryczna strona.
 http://dezent.pl/ - jeden link, bez anchora 
 http://rial.pl/
 http://roadhog.pl/
 http://wanli.pl/
 http://www.tyres24.pl/
 http://www.bazafelg.pl/

Szukając dalej, prawdopodobnie znaleźlibyśmy więcej takich i podobnych stron. 

Ad 4. Przy poszukiwaniu linków wyskoczyła kolejna technika używana przez opony.com.pl – są 
to przekierowania 301. Bardzo częsta taktyka stosowana, by zwiększyć możliwości pozyskiwania 
linków oraz ukryć linki (przykładową stroną A podlinkowujemy, a następnie przekierowujemy 
przekierowaniem 301 na docelową stronę B), których pokazywać nie chcemy. By znaleźć takie 
linki, wystarczy ustawić konkretne filtry w panelu z raportami. Oto przykłady stron z przekiero-
wania 301: 

 sklepzoponami.com.pl
 opony.fao.pl
 motobroker.com.pl
 motobroker.net

 Majestic zwrócił aż 273 wyniki uwzględniające przekierowanie 301 do strony opony.
com.pl – jest to ogromna liczba, która może znacznie zwiększyć ilość linków prowadzących do 
serwisu. Może to znaczyć, że opony.com.pl korzystają z przekierowań w procesie pozycjonowa-
nia – zatem pozyskiwanie linków z forów oraz komentarzy nie jest wykluczone – odbywać się to 
może za pomocą przekierowań 301. Aby sprawdzić, czy tak się dzieje, należałoby przeprowadzić 
analizę serwisów, które są przekierowane.
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Ad 5. Poszukajmy linków z katalogów. W tym celu będę szukał linków ze słowem katalog w 
adresie URL. 

Plik zwrócił ponad 17 tysięcy wyników, więc opony.com.pl zapewne korzystają z tej metody. 
Oczywiście wiele linków spośród tych 17 tysięcy nie działa, ale widać po wynikach, że ludzie 
zajmujący się pozycjonowaniem tego serwisu starają się dodać stronę do wszystkich możliwych 
katalogów. 

Ad 6. Poszukajmy linków z domen .edu, .gov. 

Jeżeli chodzi o .gov, w tym dokumencie nie zostały odnalezione takie linki, ale jak widzieliśmy
w raporcie ogólnym opony.com.pl z nich korzystają (brak linków .gov w dokumencie może wy-
nikać z tego, że Majestic SEO nie pokazuje 100% linków).

Z domen .edu w dokumencie są  83 linki, większość to jednak linki z domen .edu.pl – nie mają 
one takiej wartości jak te z samym .edu, które dostępne są tylko dla uczelni i placówek szkolenio-
wych.

 Jeżeli chodzi o analizę raportu, w tym miejscu ją zakończymy. W Majesticu warto spraw-
dzić jeszcze jedną rzecz: FreshIndex – za jego pomocą sprawdzimy, ile linków w ostatnich 30 
dniach pozyskała nasza konkurencja. Jest to ważne, ponieważ do dogonienia konkurencji nie 
wystarczy nam tyle linków, ile ona ma w tym momencie – najczęściej konkurencja nadal działa, 
pozyskuje linki i my również będziemy musieli pozyskać ich więcej.
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 Jak widzimy, w ostatnich 30 dniach opony.com.pl pozyskały 34 tysiące linków. Jeżeli 
uznamy, że jesteśmy w stanie pozyskać 4,5 miliona linków w ciągu 2 lat, to musimy doliczyć do 
tego wartość 34 tysiące x 24, a więc będziemy musieli pozyskać prawie 5,5 miliona linków, by po 
dwóch latach zrównać się z tą stroną. Oczywiście są to czysto teoretyczne estymacje, które jednak 
dają pewien pogląd sytuacji.  

5,5 miliona linków to ogromna liczba i człowiek, który chciałby samodzielnie wejść do top3 na 
tę frazę, ma naprawdę małe szanse. 

Jeżeli chodzi o opony.com.pl, analizę już zakończyliśmy. Na koniec jeszcze do niej wrócimy, ale 
teraz zajmijmy się dwiema pozostałymi stronami. Ich analiza będzie krótsza, bo powyżej znajduje 
się cały opis działań, jakie przeprowadziliśmy. 

www.opony.net

Widok główny:
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Top linki:

Top strony:

 Teraz, tak jak w poprzednim przypadku, tworzymy raport zaawansowany, by zebrać 
więcej informacji na temat tej strony. 

Tak jak poprzednio, zaczynamy od analizy top 40 anchorów. 
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 Jak widać, w tym przypadku właściciele serwisu postawili praktycznie wszystko na frazę 
opony. Spójrzmy zatem teraz na najpopularniejsze strony w obrębie serwisu (najbardziej linkowa-
ne). 
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 Jak widać, także i w tym przypadku prawie wszystkie linki kierują na stronę główną. 

Tak jak w przypadku poprzedniej analizy, tak też teraz spójrzmy na kilka pierwszych linków:

 http://www.oponyciezarowe.com/ - zaplecze.
 http://www.meblestylowe.biz/ - płatne linki bądź SWL.
 http://www.answed.pl/ - link graficzny.

 Już po analizie kilku linków widać, że strona opony.net stworzyła sieć stron linkujących 
między sobą oraz sprzedających produkty w poszczególnych miastach. Przykład takiego serwisu 
możecie zobaczyć tu: 

http://www.opony.bydgoszcz.pl/ - takich serwisów jest około 15-20.  
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Zacznijmy analizę konkretnych technik, tak jak w przypadku tamtej 
analizy:

1. Linki z forów internetowych. 
2. Linki z blogów w komentarzach. 
3. Linki z własnego zaplecza.
4. Przekierowania 301.
5. Linki z katalogów stron.
6. Linki z domen .edu/.gov – są to cenne linki, dlatego warto sprawdzić, czy aby i my nie jesteśmy 
w stanie umieścić tam swojego linka. 

Ad 1. Powtarzamy czynność, jaką wykonaliśmy w przypadku poprzedniej strony, a więc wyszu-
kujemy adresy URL ze słowem forum w treści. 

W głównym profilu linkowym domeny głównej takich linków nie znalazłem, ale łatwo jest za-
uważyć, że strona zasilana jest wieloma przekierowaniami 301, więc niewykluczone, że przekiero-
wujące strony korzystają z tej techniki.

Ad 2. Tutaj też takowych linków nie znalazłem, ale jak już wcześniej wspominałem, zastosowano 
tu wiele przekierowań 301 i można się spodziewać, że tam linki takiego rodzaju występują.

Oczywiście mógłbym wszystkie adresy URL wrzucić do ScrapeBox’a1, a następnie odfiltrować te, 
które są blogami – taka praca byłaby jednak długa, więc zakładam, że nikt, wzorując się na tym 
poradniku, nie będzie chciał jej wykonywać.

Ad 3. Tu także nie znalazłem linków wskazujących na jednoznaczne zaplecze, profil linkowy tej 
strony jest dość dobrze zbudowany. 

6    Scrapebox - narzędzie służące do automatycznego zostawiania komentarzy na blogach internetowych. Ma również inne 
zastosowania: analiza blogów, analiza linków, sprawdzenia zaindeksowania itd. 
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Ad 4. Tutaj już mamy co analizować, Majestic znalazł ponad 300 przekierowań. Poniżej przedsta-
wiam kilka stron, z których zrobione jest przekierowanie:

 http://www.serwisopon.com
 http://wymianaopon.eu
 http://wymianaopon.net
 http://wymiana-opon.pl
 http://www.kodekscywilny.com
 http://www.prawogospodarcze.com

 Tych domen jest naprawdę wiele, często dość dziwnych, takich jak wyżej wymienione 
prawogospodarcze.com (mówiąc dziwne domeny mam na myśli takie, które są tworzone do ce-
lów pozycjonowania innej domeny).

Jako że wcześniej nie znaleźliśmy technik, jakich szukaliśmy, poszukamy ich w profilu linkowym 
pierwszych dwóch domen z przekierowań. 
 
http://www.serwisopon.com

Jak widać domena ma dość dużo linków: 

 Zobaczmy więc, co to za linki, by móc się przekonać, w jakim celu zostało wykonane 
przekierowanie.

Znalazłem między innymi takie serwisy:

http://www.7ok.pl/info3124.html

Świadczy to o tym, że opony.net  zasila swoją pozycję rotacyjnym systemem wymiany linków, czyli 
powtarza kroki swojej konkurencji z pierwszego miejsca, robi to jednak w troszeczkę bardziej 
wysublimowany sposób. 
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 Tu liczba linków jest już dość pokaźna. Jednakże w domenie ciężko znaleźć jakieś waż-
niejsze dla naszej analizy techniki.

 Jak widać, analiza domeny opony.net nie jest prosta, serwis dobrze się kryje ze swoimi 
działaniami. Ma wiele przekierowań, przez co analiza mogłaby trwać wiele godzin. Są to oczywi-
ście pojedyncze przypadki – w polskim Internecie mało jest domen o podobnej liczbie linków do 
analizy i mało jest też fraz tak bardzo konkurencyjnych.

Ad 5. W trakcie analizy znalazłem tego typu linki. 

Ad 6. Choć Majestic takie linki pokazuje, to niestety w linkach, które udało się za jego pomocą 
ściągnąć, ich nie znajdziemy. 

 Wiele się nie dowiedzieliśmy po podstawowej analizie, ale pozycjonowanie to także 
odrobina wyczucia. Gdy nabierzemy doświadczenia, nie trzeba już mieć wszystkiego na tacy, by 
móc w przybliżeniu określić, z jakich technik korzystała dana strona. 

Analizując te dane, na 99% mogę określić następujące techniki:

1. Używanie rotacyjnego systemu wymiany linków.
2. Kupowanie linków.
3. Korzystanie z katalogów stron.
4. Nagminne korzystanie z przekierowań 301. 

Spójrzmy zatem na kolejną domenę z przekierowań: 

http://wymianaopon.eu
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 Zajmijmy się zatem trzecią, a zarazem ostatnią stroną z naszej analizy – być może tu 
będziemy mieli więcej danych do analizowania. 

www.4opony.pl

Widok główny:

Top linki:
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 Następnie z raportu zaawansowanego wyciągam top 40 anchorów, jakie zostały użyte 
w procesie pozycjonowania:

 W przypadku tej strony w procesie pozycjonowania użyto kilku głównych fraz, przy 
czym fraza opony jest najczęściej występującą. 



Spójrzmy teraz, jakie podstrony w obrębie witryny były monitoro-
wane najczęściej:
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 Jak łatwo zauważyć,  zdecydowana większość linków kieruje do strony głównej. Ta stro-
na z pewnością nie korzysta z long-tail, a większość ruchu organicznego pochodzi tylko z kilku 
fraz. 

 Tak jak w przypadku poprzednio analizowanych stron, tak i tu postaramy się teraz 
przyjrzeć technikom pozyskiwania linków, jakie były użyte w przypadku tej witryny. Weźmy za-
tem kilka pierwszych linków prowadzących do tej witryny i sprawdźmy źródła. 

 http://www.hurt.blog-london.com/  - rotacyjny system wymiany linków (e-Weblink).
 http://www.adopcjakota.pl/ - kupiony link bądź statyczny system wymiany linków.
 http://www.mambopl.com/ - rotacyjny system wymiany linków (e-Weblink).

  Pierwszy wniosek nasuwa się sam – tak jak w przypadku konkurencji, tak i tu system 
wymiany linków jest niezwykle ważnym elementem. 



50

1. Linki z forów internetowych. 
2. Linki z blogów w komentarzach. 
3. Przekierowania 301.
4. Linki z katalogów stron.
5. Linki z domen .edu/.gov – są to cenne linki, dlatego warto sprawdzić, czy aby i my nie jesteśmy 
w stanie umieścić tam swojego linka. 

W poszukiwaniu linków z forów internetowych postępuję tak jak w przypadku poprzednich wi-
tryn.

W tym przypadku linków z forów jest około 20 tysięcy. Niemniej są to linki pochodzące najczę-
ściej z rotacyjnego systemu wymiany linków. Nie widać, by był tu użyty Xrumer, kierujący linki 
do domeny głównej – być może jest to robione za pomocą przekierowań.

Ad 2. Linki na blogach występują, ale pochodzą one także z SWL-i. 

Ad 3. Ta technika niewątpliwie została wykorzystana przy pozycjonowaniu strony.

Mamy stronę, która przekierowuje 301 na 4opony.pl. Jest to domena opony.twojsamochod.info. 
Mamy również domenę  oponyletnie.twojsamochod.info – która  posiada przekierowanie 301 
do opony.com. 

Natomiast na stronie:
http://uaetipplers.isoc.ae/ar/showthread.php?8887-opony-zimowe&p=57708 

w jednym poście znajduje się link zarówno do opony.com, jak i do strony 4opony.pl – można 
więc wywnioskować, że te dwie strony należą do jednego właściciela i są pozycjonowane przez 
tę samą osobę/agencję. Widać więc, że z całą pewnością 2 na 3 analizowane witryny korzystają
z Xrumera w procesie pozyskiwania linków (twierdzenie iż dwie domeny należą do jednego wła-
ściciela możemy sprawdzić za pomocą who.is).

Zaś w profilu linkowym tej strony możemy znaleźć np. coś takiego: 

http://diskusi.pppptkbahasa.net/profile.php?mode=viewprofile&u=96078

Jak widać potwierdza się zatem punkt 1, czyli wykorzystanie linków z forów internetowych. 
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Takich linków jest oczywiście więcej:

 http://www.alshenanah.com/vb/t566-4.html
 http://uaetipplers.isoc.ae/ar/showthread.php?8887-opony-zimowe&p=57708
 http://www.kostenlose-sextreffen.de/profile.php?mode=viewprofile&u=171623 
 http://mummybear.com.vn/forum/topic.asp?TOPIC_ID=254001

Na podstawie powyższych linków jestem w stanie wywnioskować 
kilka rzeczy:

- Jaka agencja pozycjonuje stronę (sprawdzając klientów).
- Jakie inne strony pozycjonuje ta agencja (poprzez linki w postach na forach).

Przekierowań  jest więcej.  Można je znaleźć za pomocą Majestic SEO.

Ad 4. Linki w katalogach stron - co oczywiste - występują. Majestic wskazuje ich około 10 tysięcy.

Ad 5. W profilu linkowym takie linki nie zostały znalezione. Co prawda Majestic wskazywał takie 
linki, ale w pliku, jaki można ściągnąć, takie linki nie występują.

 Ogólny wniosek odnośnie tej witryny jest jeden - strona wykorzystuje praktycznie 
wszystkie dostępne techniki. Wiele technik kierowanych jest przez 301, linkowanie wydaje się 
nieprzemyślane, ale trzeba przyznać, że jest efektywne. 

 Poniżej przedstawiam jeszcze kilka trafnych analiz porównujących te 3 domeny ze sobą. 
Jako że wszystkie ze stron korzystają z przekierowań 301, dane są trochę rozmyte, ale wnioski da 
się wyciągnąć.
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 Jak widać, wykres niebieski jest na samym dole, a pomimo tego strona opony.com.pl jest 
na to zapytanie na 1 miejscu – możemy więc wywnioskować, że ta witryna albo:

a. Korzysta z wielu przekierowań 301.
b. Pozyskuje linki wyższej jakości, ale za to w mniejszej ilości.

Spójrzmy teraz na przyrost w ostatnim miesiącu:

Wykres przedstawiający przyrost linków i referujących domen od 2007 roku:



 Tu także niebieski wykres jest na dole. Zaś strona opony.net linkowana jest w sposób 
najbardziej agresywny. Płynie z tego jedna puenta - jeżeli taka sytuacja utrzyma się dłużej, strona 
opony.net ma szansę na pierwsze miejsce pod hasłem opony. 
 
Kopiujemy sobie także tabelę porównawczą podstawowych elementów, takich jak ilość linków
i referujących domen dla lepszego zobrazowania tego, co wyżej wymieniliśmy:
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 Jak widać, jeżeli chodzi o ilość linków, strona opony.net jest zdecydowanym liderem, lecz 
w ilości domen referujących te wartości są do siebie zbliżone. Tak samo jest w przypadku ilości 
adresów IP – lecz tu króluje strona opony.com.pl, co mogłoby potwierdzać tezę, że zróżnicowanie 
adresów IP przynosi wymierne korzyści.

Wrzucamy sobie jeszcze wykres linkowania dla wygody analizy:

  Jak widać, wiele jest tu domen regionalnych. Możemy więc wnioskować, że duża część 
zaplecza, katalogów czy precli, z których linkują strony, stoi właśnie na takich domenach. 



  Skończyliśmy analizę tych 3 stron za pomocą Majestic SEO, więc wypiszę moje              
spostrzeżenia:

 - Dużo danych, przez co analiza jest znacznie utrudniona. Należy pamiętać, że to jedna 
z najtrudniejszych branży w polskim Internecie. W przypadku innych analiz nie dostajemy tak 
wielu danych i wyciągnięcie wniosków jest o wiele prostsze, a sama analiza zajmuje o wiele mniej 
czasu.
 - Wszystkie strony korzystają z agresywnego sposobu linkowania. Wszystkie nagminnie 
korzystają z rotacyjnych systemów wymiany linków i przekierowań 301.  Oczywiście wynika to
z trudności branży, w jakiej znajdują się te strony – bez używania powyższych technik zajęcie wy-
sokich miejsc było by bardzo trudne i niezwykle kosztowne.

 - Branża jest niezwykle trudna. By liczyć się w top 3, trzeba korzystać z agresywnych spo-
sobów linkowania, mieć dużo mocy przerobowych i wysokie budżety, bo tak dużych ilości linków 
nie da się pozyskać niskim kosztem.

Płatna wersja TrafficTravisa: 

1. Dostajemy dodatkowo informację, ile stron zawiera w tytule strony frazę „opony” oraz ile 
stron zawiera tę frazę w anchor tekście:

Widzimy, że liczby są niezwykle duże. 

Dla zrozumienia tych wartości przedstawiam jeszcze wyniki dla średnio popularnej frazy takiej jak 
„agencja pr”:

54

Jak widać, wyniki są znacznie niższe.
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2. Za pomocą płatnej wersji TrafficTravisa mogę przeanalizować linki dla poszczególnych stron.
 

 Taką analizę robiliśmy oczywiście za pomocą Majestic SEO – TrafficTravis również 
korzysta z Api Majestic SEO, ale dane pokazywane są w sposób bardziej przejrzysty i dający lepszy 
pogląd, a poza tym nie każdy może pozwolić sobie na wersję płatną Majestic SEO. Przeanalizuje-
my tu jedynie stronę opony.net, ponieważ dane, jakie zobaczymy, były już wymieniane wcześniej. 

a. W pierwszym widoku zobaczyć możemy 1000 najlepszych linków prowadzących do strony. 
Każdemu linkowi zostają przypisane następujące wartości:

- Page Authority
- PageRank
- AlexaRank1

- Anchor2

- DoFollow/NoFollow link3

Ten raport jest bardzo przejrzysty, można go na dodatek zrzucić do .pdf lub .csv. 

b. Do naszej dyspozycji jest jeszcze zakładka Site BreakDown. W tym widoku możemy zobaczyć:

- Ilość linków z podziałem na PageRank (dla 1000 linków).
- Ilość linków z podziałem na końcówki domen (dla 1000 linków).
- Ilość linków z podziałem na IP (dla 1000 linków).
- Ilość linków z podziałem na anchory (dla 1000 linków).

7    AlexaRank - ranking stron stworzony przez firmę Alexa należącą do Amazon.com.
8    Anchor - słowo w linku <a href=”http://strona.pl>słowo</a>.
9    Nofollow link - link, który nie przekazuje mocy drugiej stronie.

7

8

9



56

Wygląda to tak (widok dla strony opony.net):



c. Mamy jeszcze zakładkę Overview, która pokazuje podstawowe wyniki, czyli:

- Ilość linków
- Ilość linkujących domen
- Ilość linkujących IP
- Ilość linków z domen .edu i .gov

Uwaga! TrafficTravis pokazuje te wyniki w dwóch kolumnach: w jednej do konkretnej  
strony, a w drugiej do całej witryny.

Widok dla opony.net:

 Dane jak najbardziej zgadzają się z tym, co pokazuje Majestic SEO – oczywiście
w tym e-booku są one trochę inne, ale wynika to z daty, kiedy były przeprowadzone analizy na                   
poszczególnych narzędziach. 

Na tym kończy się dodatkowa analiza SEO konkurencji w TrafficTravisie. Nie oznacza to jednak, 
że są to jedyne funkcjonalności tego narzędzia. Oto kilka z nich:

- Monitorowanie pozycji danych fraz kluczowych w wielu wersjach Google.
- Tworzenie projektów i zarządzanie nimi.
- Analizowane wszystkich adresów URL witryny pod kątem PR, linków i stanu optymalizacji – 
pobiera dane z Sitemap, bądź trzeba ręcznie wkleić adresy.
- Analizuje słowa kluczowe pod kątem ilości miesięcznych wyszukiwań oraz średniego CPC. 
- Wyszukuje wolne domeny pod kątem zadanych słów kluczowych.
- Wyszukuje miejsca, gdzie możemy dodać swoje linki pod kątem wybranych słów kluczowych.
- Wyszukuje reklamy AdSense na podstawie słów kluczowych.
- Analizuje AdWords pod kątem słów kluczowych użytych w projekcie – pokazuje nam witryny 
reklamujące się na to słowo, pokazuje też ilość reklam na dane słowo oraz dzieli wszystkie strony
z konkurencji pod względem słów kluczowych, na jakie się reklamują. 
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 W podsumowaniu na końcu znajdziecie jeszcze informację na temat kosztów zwią-
zanych z tym narzędziem. 

 Mamy już naprawdę wiele informacji na temat każdej ze stron. Oczywiście tych in-
formacji wydobyć można o wiele więcej, wykorzystując jeszcze inne narzędzia dostępne na rynku 
oraz poświęcając temu większą ilość czasu.

 Postaramy się teraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te strony są w top 3 i dlaczego 
każda z nich ma swoją pozycję. W tym celu przygotowałem tabelę, gdzie wymieniłem najważniej-
sze według mnie czynniki. Każdy czynnik to możliwość zdobycia 3 punktów. Strona na 1 miejscu 
otrzymuje 3 punkty, strona na 2 otrzymuje 2, a strona na 3 jeden punkt. 

Pr
Page Authority
Punkty woorank
Ilość linków
Ilość referujących domen
Ilość referujących IP
Ilość klas C
Ilość linków za ostatnie 
30 dni
Ilość linków z domen 

4
63,81
66,7
4,4 mln
15,5 tys
6,1 tys
3,2 tys
43,6 tys
118
2,1 mln

5
72,77
47,2
5,4 mln
16,8 tys
5,5 tys
2,9 tys
307 tys
94
5 mln

5
74,40
57,4
3,6 mln
13,2 tys
4,9 tys
2,6 tys
189 tys
34
900 tys

Czynnik/Strona: Opony.com.pl Opony.net 4opony.pl



Wyniki:
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 Jak widać, wyniki nie zgadzają się z tym, co mamy w wyszukiwarce. Co prawda           
4opony.pl znacząco odstaje od konkurencji i zasłużenie jest na 3 miejscu, ale wyniki na szczycie 
różnią się ze stanem faktycznym.

W czym tkwi problem? 

- Małe różnice uzyskanych punktów - waga punktów była równa dla każdego czynnika, jednak 
ilość IP oraz ilość klas C jest w przewadze na rzecz opony.com.pl. 

- opony.com.pl to domena 2 lata starsza – najprawdopodobniej wcześniej zaczęto ją                                        
pozycjonować.

- opony.com.pl  jest lepiej zoptymalizowana.

Pomimo tego, co wyżej napisałem, jeżeli utrzyma się taka dynamika wzrostu opony.net i taka 
stagnacja opony.com.pl, to niebawem punktacja może ściśle odwzorowywać sytuację z wyników 
wyszukiwania. 

Lista słów kluczowych: 

Na początku pisałem o tym, że analiza konkurencji może przynieść nam listę słów kluczowych, 
na jaką warto się pozycjonować. Poniżej postaram się przedstawić te słowa. Od razu chciałbym 
zaznaczyć, iż branża opon jest dość specyficzna i w odróżnieniu od innych branż, długi ogon tutaj 
nie sprzedaje – główna fraza, czyli „opony” generuje najwięcej zysku. 

opony.net: 29 pkt.

opony.com.pl: 27pkt.

4opony.pl: 18 pkt.
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 W celu stworzenia listy słów kluczowych za pomocą Majestic SEO wybrałem dla 
każdej ze stron 60 najpopularniejszych słów kluczowych – w ten sposób, łącząc to w jedną całość, 
stworzyłem listę wraz z potencjałami wyszukiwania.

Przed zbadaniem potencjałów słów kluczowych sprawdziłem jeszcze w MegaPanelu ruch             
osiągany z tych witryn, by w końcowym rozrachunku sprawdzić, jaką częścią rynku gospodaruje 
każda z witryn. 

Założymy, iż każda z witryn posiada 70% swojego ruchu z wyszukiwarki. Oczywiście są to luźne 
estymacje i realne dane są na pewno znacznie różne.

Opony.com.pl

 
Jak widać, ruch na tej witrynie jest dość spory – ponad 173 tysiące Real Userów na miesiąc. 

Opony.net

 
Jak widać, ruch jest o 100 tysięcy Real Userów mniejszy. 

4opony.pl

Niestety tej witryny w MegaPanelu nie ma (by strona znalazła się w MegaPanelu musi odwiedzić 
ją minimum 45 panelistów).
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 Jak widać, jest kilka czołowych fraz oraz brandy z dużym ruchem, na które analizowane 
przez nas strony najczęściej nie występują w top 10 wyników wyszukiwania. Jest to dosyć dobra 
lista fraz wyjściowych – w taki sposób stworzymy każdą inną dla każdej branży. 

Poniżej tabelka z listą fraz kluczowych oraz potencjałami:
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Inne narzędzia, których możemy użyć w analizie: 
TrafficTravis:
Poniżej przedstawiam cennik, tak jak obiecałem nieco wyżej:

Strona producenta: http://www.traffictravis.com/
Opłata jednorazowa: 119$
Opłata miesięczna: 87$

Market Samurai:

Strona producenta: http://www.marketsamurai.com/
Opłata jednorazowa: 97$
Opis: z Market Samuraia miałem okazję korzystać kilka razy. Działa on na silniku Adobe AIR, 
więc instalujemy go na swoim Windowsie. Program posiada wiele funkcji podobnych do Traffic-
Travisa. Jako że korzystam z TT, postanowiłem nie kupować pełnej wersji Market Samuraia. Ma 
on jednak swój obóz zwolenników, dlatego warto go przetestować. Za darmo możemy korzystać 
z niego przez 12 dni, więc zdążymy poznać jego wszystkie wady i zalety.  

SEO PowerSuite: 

Strona producenta: http://www.link-assistant.com/
Do użytku domowego: 299$
Dla profesjonalistów SEO: 599$ 
Opis: z SEO PowerSuite miałem okazję korzystać zaledwie raz. Moim zdaniem są lepsze progra-
my na rynku, ale w portfolio klientów tego programu możemy znaleźć naprawdę duże firmy, 
więc program jakąś wartość przedstawia. Jest on bardzo rozbudowanym systemem, który wspo-
maga pracę w SEO na każdym etapie kampanii. 
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SEOmoz:

Strona domowa: http://seomoz.org/
Cena: optymalny pakiet od 99$ do 499$ miesięcznie
Opis: postanowiłem przeprowadzić mini analizę jednej wybranej domeny, żebyśmy mogli sobie 
lepiej uzmysłowić, co możemy zrobić za pomocą tego narzędzia. Nie włączałem tych danych do 
głównej analizy, ponieważ nie miały one kluczowego znaczenia. 

Pragnę nadmienić, że sama analiza trwała około 48 godzin.

Na pierwszym zrzucie ekranu przedstawiam porównanie każdej ze stron.

Opony.com.pl       Opony.net                     4Opony.pl
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 Jak widać, SEOmoz ustawił strony w odwrotnej kolejności, niż są one ułożone
w wyszukiwarce. Opony.com.pl wygrywają tylko w jednym elemencie, prymat zaś wiedzie strona 
numer 3, czyli 4opony. 

Poza tym SEOmoz pokazuje niepoprawne dane – jak widzimy w przypadku pierwszej strony, 
ilość referujących klas C to 618, prawdziwą wartością jest zaś 3,578.

Moim zdaniem SEOmoz posiada słabą bazę linków na polskie strony.

SEOmoz ma oczywiście kilka ciekawych funkcji, których warto używać. Pomoże nam na           
przykład przy optymalizacji naszej strony internetowej. 

Analiza dla opony.com.pl:

SEOmoz znalazł 9,870 błędów i 4,099 problemów, za chwilę zobaczymy jakiego rodzaju są to 
problemy.
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 Jak możemy zobaczyć, SEOmoz znalazł 1 błąd  typu 4XX (np. błędy 404), 1 błąd 5XX 
(np. 500 – wewnętrzny błąd serwera). Znalazł także 4,844 stron ze zduplikowaną treścią oraz 
5,023 zduplikowane tytuły na stronie.

Problemy, jakie znalazł SEOmoz, to:
- 152 adresy URL dłuższe niż 115 znaków
- Jedno przekierowanie 302
- Zbyt dużo linków wewnętrznych / zewnętrznych: 23 strony
- Brak Meta Description na 2,581 stron
- Zbyt długi tytuł na 1,342 stronach

 Powyższe dane znajdują się również w Google Webmaster Tools – z niego możemy 
jednak korzystać jedynie w momencie, kiedy dana witryna jest naszą własnością. 

 Oczywiście wszystkie powyższe problemy możemy sobie za pomocą SEOmoza          
rozwinąć. Możemy zatem zobaczyć wszystkie strony, na jakich SEOmoz znalazł zduplikowany 
tytuł i to poprawić. Przydaje się to zwłaszcza przy prowadzeniu kampanii dla dużych klientów                         
(np. portali) – w takim przypadku śledzenie wszystkiego ręcznie byłoby strasznie trudne, SEOmoz 
znacznie to ułatwia. 
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Pozycje sprawdza w sposób prawidłowy.

Jeśli chodzi o temat pozycji, SEOmoz pokazuje jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, której nie 
można się doszukać w żadnym z rodzimych narzędzi do monitorowania pozycji:

Widzimy, ile fraz mamy w top 10, ile w top 3, ile wzrosło i ile spadło od ostatniego sprawdzenia. 
Ręczne sprawdzanie tego w kampanii przy 10 słowach kluczowych nie jest problemem, ale przy 
300-400 frazach funkcja jest bardzo pomocna.

 Kolejnym bardzo ciekawym narzędziem, jakie znajdziemy w SEOmozie jest „Traffic 
Data” – z pomocą tego narzędzia możemy sprawdzać, ile ruchu z danej frazy mamy w miesiącu. 
Jest to informacja, która w prosty sposób odpowiada na pytanie, czy kampania jest skuteczna.
By móc monitorować ruch z danych fraz, trzeba połączyć SEOmoza z Google Analytics, czego dla 
analizowanych fraz zrobić oczywiście nie mogę.

 SEOmoz monitoruje też pozycje, na jakich znajduje się strona w wyszukiwarce (przed 
rozpoczęciem monitorowania kampanii w SEOmo’zie musimy dodać słowa kluczowe): 
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SEOmoz daje nam możliwość tworzenia zaawansowanych raportów z naszych kampanii – są 
dostępne różne konfiguracje oraz możliwość cyklicznego wysyłania raportów za pomocą e-maila.

Nowością w SEOmozie jest także śledzenie kont w social mediach (Twitter + Facebook).

Czy opłaca się posiadać SEOmoza? Jeżeli posiadacie duże serwisy, portale – tak, jeżeli tylko małe 
strony – nie. 

 W temacie „Jak analizować konkurencję” to już wszystko. Mam nadzieję, że przynaj-
mniej większość czytelników dotarła do tej części. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, chętnie na nie 
odpowiem.

Poniżej znajdziecie moje BIO:

Damian Sałkowski
SEO Specialist
 
Student Uniwersytetu Warszawskiego
W świecie SEO już od ponad 3 lat. W K2 Search zajmuje się linkbuildingiem oraz testowaniem 
oprogramowania SEO.
Prywatnie poszerza swoją wiedzę z zakresu technologii tworzenia stron www.
Uwielbia sport, a w szczególności piłkę nożną.

Kontakt: Damian.Salkowski@k2search.pl

k2search.pl
facebook.pl/k2search




