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KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Wstęp

Kurs ten opracowałam z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pozycjono-

waniem lub teŜ zaleŜy im na tym, aby samodzielnie zająć się swoimi stronami. Skoro więc zapisa-

łeś się na niego, miło mi powitać Cię w gronie osób, które będą pozycjonować wraz ze mną. 

Kurs zaplanowałam na okres 2 miesięcy i waŜne jest, abyś wykonywał regularnie wszystkie zadania

praktyczne, jakie w nim znajdziesz. Z tygodnia na tydzień będziesz dowiadywał się kolejnych in-

formacji – początkowo na temat doboru słów kluczowych i optymalizacji strony, później na temat

zdobywania linków prowadzących do niej. Podpowiem Ci, z jakich korzystać narzędzi, aby czę-

ściowo zautomatyzować niektóre działania, a takŜe w jaki sposób analizować na bieŜąco zmiany za-

równo w pozycjach strony w wyszukiwarkach, jak i w statystykach jej odwiedzin.

Pozostaje mi Ŝyczyć Ci systematyczności i wytrwałości w swoich działaniach, a takŜe uzyskania

pierwszych sukcesów w pozycjonowaniu. 

Marta Gryszko

Właścicielka INFEO Marta Gryszko. Partner w Wake App Sp. z o.o. - twórcy serwisów

SeoStation.pl i Brandle.pl. 

E-mail: lexy82@gmail.com (prywatny), marta.gryszko@gmail.com (firmowy)
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 1  Dobór słów kluczowych

Pierwszym etapem pozycjonowania, od którego w największej mierze zaleŜą efekty pracy nad stro-

ną, jest dobór odpowiednich słów kluczowych. Głównym celem powinno być osiągnięcie wysokich

pozycji  na  takie  frazy,  które  będą  skutkowały  odwiedzinami  osób zainteresowanych  dokładnie

tą ofertą, która jest zaprezentowana na stronie. Mówiąc wprost – nie potrzebujesz na swojej stronie

odwiedzin  przypadkowych  osób,  które  nie  chcą  nabyć  produktu,  jaki  oferujesz  ani  skorzystać

z Twojej oferty. 

Na wstępie przyjrzyjmy się najczęstszym błędom popełnianym na tym etapie:

• zbyt ogólne i konkurencyjne słowa kluczowe

Najbardziej  ogólne  słowa  kluczowe  są  zazwyczaj  tymi  najbardziej  konkurencyjnymi.

Np. serwisy z ogłoszeniami nieruchomości powinny być pozycjonowane w pierwszej kolej-

ności na frazy bardziej szczegółowe (np. frazy regionalne, rodzaje nieruchomości i transak-

cji) takie jak:

• sprzedaŜ mieszkań Olsztyn;

• mieszkania na sprzedaŜ Olsztyn;

• mieszkania w Olsztynie;

• nowe mieszkania Olsztyn;

a dopiero znacznie później na słowa tak ogólne jak „mieszkania” czy „nieruchomości”. 

• ogólne słowa kluczowe dla lokalnej działalności

Jeśli firma wykonuje usługi wyłącznie w miejscu swojej siedziby, pozycjonowanie jej strony

na frazy, w których nie ma lokalizacji, moŜe okazać się zbyt kosztowne i nie przynieść ocze-

kiwanych efektów. Np. dla strony salonu fryzjerskiego w Olsztynie wystarczą wysokie po-

zycje na frazy takie jak:
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• fryzjer Olsztyn;

• salon fryzjerski Olsztyn;

zamiast samego słowa „fryzjer”. 

Czy wiesz, Ŝe...?

Nawet jeśli pozycjonujesz stronę na frazę „fryzjer Olsztyn”, to dla mieszkańców tego miasta

strona ta moŜe się pojawić na wysokich pozycjach takŜe dla samego słowa „fryzjer”. Jest

to związane z personalizacją wyników wyszukiwania Google w oparciu o Twoją lokalizację,

co ma za zadanie dopasować do Ciebie najbardziej trafne wyniki. MoŜesz takŜe widzieć

na wyŜszych pozycjach strony, które juŜ odwiedzałeś. 

Szczegóły  na temat  personalizacji  wyników wyszukiwania  w Google  znajdziesz  w  tym

artykule [http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=54041]. 

• słowa kluczowe bez związku z ofertą firmy

Co prawda jest to zjawisko dość rzadkie, ale zdarzają się osoby, które chcą pozycjonować

swoje  strony  na  najbardziej  konkurencyjne  słowa  kluczowe  tylko  dlatego,  Ŝe  generują

one bardzo duŜy ruch. Nie mają one jednak nic wspólnego z ofertą prezentowaną na stronie

i nie dość, Ŝe pozycjonowanie w takim przypadku będzie pochłaniało znaczną część budŜe-

tu, to szanse na zdobycie w ten sposób klienta są znikome. 

Odpowiednio przeprowadzony dobór słów kluczowych pozwoli na uzyskanie jak najlepszych wyni-

ków przy optymalnych kosztach. Zastanówmy się zatem, jakie słowa kluczowe będą odpowiednio

opisywać rodzaj działalności i czy pozycjonowane frazy powinny uwzględniać miejscowość, w któ-

rej firma ma siedzibę, czy moŜe większy obszar, a nawet cały kraj/świat. Ten etap nazywa się „ bu-

rzą mózgów” i polega na przygotowaniu listy wszystkich moŜliwych słów kluczowych, jakie przyj-

dą nam do głowy. 

W dalszej części kursu będę posługiwać się przykładem niewielkiej strony informacyjnej na temat

migreny, znajdującej się pod adresem http://www.migreny.info/. Ty równieŜ wybierz do nauki stro-

nę o mało konkurencyjnej tematyce, abyś miał szansę dość szybko zobaczyć wyniki swojej pracy.
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Zanim przejdę dalej, przedstawię najwaŜniejsze informacje na temat wybranego przeze mnie serwi-

su, poniewaŜ to właśnie jego będę linkować w taki sam sposób, jaki przedstawię w kursie. 

Domena ta istnieje od 2011 r., jednak długo była zaniedbana pod kątem linkowania i nie uzyskała

satysfakcjonujących wyników w pozycjonowaniu. W dniu 24 października 2012 r. linki do niej

znajdowały się na zaledwie 12 domenach (dane z Ahrefs.com), z czego tylko na 9 były to linki po-

zycjonujące, a na pozostałych 3 były to linki nofollow.

Czy wiesz, Ŝe...?

Atrybut nofollow słuŜy do oznaczania linków, które mają nie przekazywać PR i tym samym

mają nie mieć Ŝadnego wpływu na pozycje linkowanej strony – do jego tematu wrócimy

jeszcze kilkakrotnie. PoniŜej znajduje się przykład jego uŜycia:

<a href=”http://www.google.pl” rel=”nofollow”>Googl e</a>

Zwróć uwagę na zapis – prawidłowy to „nofollow”, a nie „no follow” błędnie stosowany

przez niektórych. W dalszej części kursu wspomnę kilkakrotnie o linkach dofollow – są to

linki przekazujące PR i wpływające na pozycję, jednak określenie „dofollow” to tylko slang

branŜowy. Taki atrybut nie istnieje i jeśli wpiszesz go w kodzie linka w sposób podobny do

nofollow, to... nic się nie stanie. Mógłbyś wpisać w jego miejsce losowy ciąg znaków i dzia-

łanie byłoby takie same. 

Przejdźmy zatem do doboru słów kluczowych dla naszych stron za pomocą następujących narzędzi:

• Google Trends [http://www.google.pl/trends/]

Narzędzie to słuŜy do pokazania trendów wyszukiwań dla wskazanych słów kluczowych.

W polu wyszukiwania podaj najwaŜniejsze słowo określające tematykę Twojej strony. 

Następnie określ kryteria wyszukiwania, tj.: 

• lokalizację (np. Polska), 

• zakres czasu (np. Ostatnie 30 dni albo Ostatnie 12 miesięcy), 

• kategorię tematyczną (np. Zdrowie),

• rodzaj wyszukiwarki (np. Wyszukiwarka Google). 
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Wyniki takich ustawień pokaŜą nam wykres informujący o trendach wyszukiwań, a takŜe

wyszukiwania najpopularniejsze oraz te o rosnącej popularności.

Na tej podstawie moŜesz znaleźć frazy sezonowe, na których warto się skupić w określonym

czasie. PoniewaŜ jednak słowo „migrena” nie wykazuje tendencji sezonowej, poniŜej znaj-

duje się wykres dla słowa „matura”.

PowyŜszy przykład doskonale obrazuje nagły wzrost zainteresowania maturami, który roz-

począł  się  w  drugiej  połowie  kwietnia  2013  r.,  aby  szczyt  zainteresowania  zanotować

w okresie od 5 do 11 maja. Kolejny wzrost widać przed próbnymi maturami, tj. w okresie

ok. 24-30 listopada 2013 r. Wykres kończy się w pierwszej połowie marca 2014 r., gdzie wi-

dać delikatny i stopniowy wzrost wyszukiwań dla słowa „matura”. 

Jednak dopiero po zjechaniu na dół strony, po prawej stronie widzimy tabelę z frazami o ro-

snącej popularności. Jeśli wi ęc zajmujesz się serwisem o tematyce sezonowej, systematycz-

nie przeglądaj te dane i odpowiednio wcześniej zajmuj się frazami o rosnącej popularności. 
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Wracając do naszej strony o migrenie, dane z Google Trends pozwolą wyłonić nam wstępną

listę słów kluczowych (wyszukiwane były słowa: migrena, migreny):

• migrena objawy

• ból głowy

• migrena ból głowy

• migrena leczenie

• migrena oczna

• objawy migreny

• migreny leczenie

• przyczyny migreny

PoniewaŜ  fraza „ból głowy” nie zawsze dotyczy migreny i tym samym nie jest w 100%

z nią powiązana, wykluczę ją z listy i zostawię tylko „migrena ból głowy”. 

Jeśli  zupełnie  nie  masz  pomysłów  na  słowa  kluczowe,  moŜesz  wejść  na  stronę

http://www.google.pl/trends/explore i wybrać interesującą Cię kategorię w polu „Wszystkie

kategorie”. Na przykładzie kategorii „Zdrowie”, narzędzie zaproponowało mi następujące

zagadnienia, które niestety nie do końca były powiązane z migreną. Warto zatem poszukać
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odpowiedniej podkategorii (np.  Zdrowie → Zaburzenia zdrowotne), która będzie jak naj-

mocniej powiązana z interesującą Cię tematyką. 

•      dane statystyczne serwisów konkurencyjnych

Przy wyszukiwaniu słów kluczowych dla naszych stron moŜemy opierać się na danych gro-

madzonych przez serwis alexa.com. Poszukajmy zatem kilku konkurencyjnych stron, które

w wyszukiwarce Google wyświetlają się na topowych pozycjach dla fraz, które nas interesu-

ją  (w moim przypadku będzie to przede wszystkim „migrena”),  a następnie sprawdźmy

ich profile na stronie alexa.com i zwróćmy uwagę na sekcję „Top Keywords from Search En-

gine”. PoniŜej znajdują się statystyki jednej z konkurencyjnych stron. 
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Na tej podstawie do przygotowanej wcześniej listy moŜemy dopisać następujące frazy:

• dieta na migrenę

• od czego jest migrena

Przyglądając się konkurencji zwróćmy równieŜ uwagę na to, pod kątem jakich słów kluczo-

wych zostały zoptymalizowane ich strony. W szczególności powinniśmy spojrzeć na tytuł

strony głównej oraz słowa najczęściej występujące w jej treści. Zazwyczaj będą one dodat-

kowo wyróŜnione m.in. przez ich pogrubienie albo zamieszczenie w nagłówkach. 

• https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home

[https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home]

Zacznijmy od tego, Ŝe Keyword Planner zastąpił znane przez wiele lat narzędzia propozycji

słów kluczowych od Google (Google Keyword Tool). Narzędzie to ma znacznie bardziej

rozbudowane niektóre opcje, a dostępne jest po zalogowaniu się na swoje konto Google

AdWords (nie trzeba mieć uruchomionej Ŝadnej kampanii reklamowej). 

Za pomocą narzędzia Keyword Planner moŜemy:

• wyszukać nowych propozycji słów kluczowych – to ta opcja będzie nas interesować;

• sprawdzić historyczne dane na temat wyświetleń i kliknięć wskazanych fraz;

• sprawdzić prognozy kliknięć dla wskazanych fraz;
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• sprawdzić dane dotyczące połączenia róŜnych list fraz (np. słów kluczowych wraz

z róŜnymi lokalizacjami). 

Słów kluczowych moŜemy za jego pomocą szukać na 3 sposoby:

• pisanie w pole „Produkt lub usługa” zestawu słów powiązanych z tematyką strony;

• podanie adresu strony w polu „Strona docelowa”;

• wybór kategorii.

Zacznijmy od 2 ostatnich,  aby do pierwszego wrócić  juŜ  z pełną  listą  słów kluczowych

i szczegółowo je przeanalizować. Na początku podajemy więc adres strony, zatwierdzamy

wyszukiwanie, a kiedy wyświetlą się wyniki, przechodzimy od razu do zakładki „Propozy-

cje słów kluczowych” i sortujemy wyniki po średniej miesięcznej liczbie wyszukiwań. 
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W rezultacie do mojej listy dodaję następujące frazy:

• tabletki na migrenę

Pozostałe frazy pokrywają się z listą, którą uzyskaliśmy juŜ za pomocą innych narzędzi, jed-

nak jak widać, mogliśmy od razu skorzystać z Keyword Plannera. 

Na  koniec  moŜemy  przejść  z  powrotem  do  strony  głównej  narzędzia

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home i wyszukać propozycji słów kluczo-

wych w oparciu o kategorię tematyczną strony – w naszym przypadku będzie to  Zdrowie.

Jeśli wybierzemy zbyt ogólną tematykę, w kaŜdej chwili moŜemy kliknąć przycisk „Modyfi-

kuj wyszukiwanie” i wybrać którąś z podkategorii, albo od razu najechać na pole z nazwą

kategorii (wyświetlone zostanie pełne drzewo kategorii). 

Tak prezentuje się wstępna lista fraz, uzupełniona przez dodatkowe słowa kluczowe, które

uznałam za przydatne:

• migrena

• migreny
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• migrena objawy

• migrena ból głowy

• migrena leczenie

• migrena oczna

• objawy migreny

• migreny leczenie

• przyczyny migreny

• dieta na migrenę

• od czego jest migrena

• tabletki na migrenę

Teraz moŜemy przejść do pierwszej opcji narzędzia i wyszukać nowych propozycji dla powyŜszej

listy, a takŜe sprawdzić statystyki ich wyszukiwania. 
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Zwróćmy uwagę  na opcje po lewej  stronie oraz moŜliwość  podglądu wykresów wyszukiwania,

na których widać, czy frazy są sezonowe. W przypadku tematu migren nie widać większych tenden-

cji spadkowych czy rosnących w wybranych okresach, jednak dla fraz związanych z turystyką lub

wspomnianymi wcześniej maturami, róŜnice będą ogromne. Z kolei filtry po lewej stronie umoŜli-

wiają zawęŜenie propozycji np. do fraz o małej i średniej konkurencji, dodania wykluczających

słów kluczowych, czy teŜ ograniczenia słów kluczowych tylko do tych ściśle powiązanych z poda-

ną przez nas listą. Na liście tej mogą znaleźć się nowe słowa, których nie znaleźliśmy dzięki innym

narzędziom (dopiszmy je do listy), jednak w przypadku migren pozostajemy przy dotychczasowych

frazach. 

Pozostaje nam pobrać dane o tych słowach kluczowych, które cieszą się największą popularnością.

Na powyŜszym przykładzie widać, Ŝe fraza „tabletki na migrenę” ma zaledwie 70 wyszukiwań mie-

sięcznie, więc wykreślamy ją z listy Sama staram się dobierać frazy, które mają co najmniej 1000

wyszukiwań miesięcznie, jednak w przypadku tak niszowej tematyki jak migrena, pozostawię na li-

ście takŜe nieco mniej popularne frazy. 

Oto ostateczna lista słów kluczowych w kolejności od najpopularniejszego:

• migrena

• migrena objawy

• objawy migreny

• migrena oczna

• migrena leczenie

• przyczyny migreny

• leczenie migreny

• migreny

Tak  w  dniu  24  października  2012  r.  prezentowały  się  pozycje  mojej  strony  w  Google  (dane

z SeoStation.pl):
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Zadanie praktyczne:

Przed przystąpieniem do optymalizacji strony zastanów się nad rozbudową swojej witryny o pod-

strony skupione na frazach, których jeszcze na niej nie uwzględniłeś. Podczas opracowywania no-

wych treści skorzystaj z omówionych w tej części narzędzi, które pomogą Ci w znalezieniu jeszcze

większej ilości haseł. W tekstach uŜywaj nie tylko ich głównej formy (w tym przypadku np. „mi-

grena”), ale takŜe ich odmian (np. „migreną, migrenami”), synonimów (np. „bóle migrenowe”),

liczby pojedynczej oraz mnogiej. Zadbaj równieŜ o to, aby treść strony była w pełni unikalna – al-

gorytm Google o nazwie „Panda” zwraca na to uwagę, ale o tym później. 

JuŜ teraz zacznij monitorować pozycję swojej strony na wybrane podczas tej lekcji słowa kluczowe.

Dzięki temu będziesz na bieŜąco obserwował, czy Twoje działania przynoszą oczekiwane rezultaty.

W tym celu moŜesz skorzystać  np. z  SeoStation.pl [http://www.seostation.pl/]  – systemu online

do  monitorowania  pozycji  w  wyszukiwarkach,  który  współtworzę.  We  wpisie

http://www.lexy.com.pl/blog/seostation-pl.html znajdziesz szczegółowy opis funkcjonalności. 

Skorzystaj  takŜe  z  systemu  Google  Analytics [https://www.google.com/analytics/web/].  Dzięki

temu będziesz mógł sprawdzać, jak wzrost pozycji strony przekłada się na ruch na niej. Aby dodać

swoją stronę do Google Analytics, wejdź na podaną wcześniej stronę, kliknij „ Rejestracja” i uzu-

pełnij wszystkie pola zgodnie z wzorem podanym poniŜej.
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Następnie pobierz identyfikator śledzenia – jest to fragment kodu, który naleŜy wstawić na stronie.

Ja wybrałam pierwszą  z  opcji  („Pojedyncza domena”),  poniewaŜ  chcę  monitorować  ruch tylko

w domenie www.migreny.info. Jeśli na Twojej stronie chcesz śledzić ruch z subdomen, zaznacz

drugą opcję („Jedna domena z wieloma subdomenami”). Jeśli zaś masz kilka domen najwyŜszego

poziomu, np. wiele wersji językowych, wybierz ostatnią z opcji („Wiele domen najwyŜszego pozio-

mu”). Jeśli w ramach dodawanej domeny prowadzisz kampanie Google AdWords i chcesz mieć do-

stęp do statystyk kampanii zintegrowanych z systemem Google Analytics, zaznacz opcję „Kampa-

nie AdWords”. 

Następnie, wchodząc na swoje konto moŜesz przeglądać  statystyki strony. Zwróć uwagę  przede

wszystkim na dane w zakładce Pozyskiwanie → Słowa kluczowe → Bezpłatne. Tam znajdziesz listę

słów kluczowych, po wyszukaniu których nastąpiły wejścia na Twoją stronę. Niestety część danych

jest ukryta pod nazwą  (not provided), poniewaŜ od 2011 r. Google stopniowo je ukrywało – naj-

pierw dotyczyło to fraz wyszukiwanych przez uŜytkowników zalogowanych na konto Google, póź-

niej rozszerzali to, przez co problem dotykał coraz większej liczby danych. Więcej informacji na ten

temat znajdziesz we wpisie http://critical.pl/jak-sobie-radzic-z-not-provided-w-google-analytics/ 

Po więcej danych o słowach kluczowych naleŜy udać się do zakładki Pozyskiwanie → Optymaliza-

cja witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO) → Zapytania (wymaga integracji z narzędziami Google

dla webmasterów). 
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 2  Optymalizacja strony

 2.1 Optymalizacja kodu strony

W zeszłym tygodniu przeszliśmy wspólnie przez etap doboru słów kluczowych dla stron, nad któ-

rymi pracujemy. Dzisiaj zajmiemy się optymalizacją stron, czyli działaniami mającymi na celu sko-

jarzenie zawartości serwisu z wybranymi przez nas słowami kluczowymi. 

W pierwszej kolejności powinniśmy zdecydować, na której z podstron znajdą się frazy wybrane

w poprzedniej części kursu. Przypomnijmy sobie ich listę:

• migrena

• migrena objawy

• objawy migreny

• migrena oczna

• migrena leczenie

• przyczyny migreny

• leczenie migreny

• migreny

Ze względu na to, Ŝe najlepsze efekty daje optymalizacja pojedynczej podstrony pod kątem tylko

kilku wybranych fraz (np. 3), starajmy się pamiętać o tym juŜ przy przydzielaniu słów kluczowych

do podstron. W przypadku analizowanego serwisu moŜna to zrobić w następujący sposób:

• http://www.migreny.info/ – migrena, migreny
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• http://www.migreny.info/przyczyny–migreny.php – przyczyny migreny

• http://www.migreny.info/objawy–migreny.php – objawy migreny, migrena objawy

• http://www.migreny.info/leczenie–migreny.php – leczenie migreny, migrena oczna, migrena

leczenie

Pozostałe podstrony moŜna zoptymalizować  pod kątem zbliŜonych fraz. W przypadku większej

liczby  podstron  lub  słów  kluczowych,  moŜna  część  fraz  umieścić  na  kilku  podstronach,

ale np. w nieco innej kombinacji. Pozwoli to zwiększyć liczbę kombinacji fraz, po wyszukaniu któ-

rych nasza strona zostanie znaleziona.

  UŜycie słów kluczowych w sekcji <head>

Tak przyporządkowane słowa kluczowe uwzględnijmy w pierwszej kolejności w title. Jego zawar-

tość ma istotne znaczenie dla pozycjonowania, dlatego waŜne są następujące zasady: 

• długość do ok. 65–70 znaków

Indeksowane są takŜe dłuŜsze tytuły, jednak taka długość jest optymalna i zazwyczaj mieści

się w wynikach wyszukiwania Google w polu przeznaczonym na tytuł. O maksymalnej dłu-

gości wyświetlanego tytułu decyduje jego szerokość w pikselach, dlatego teŜ podałam naj-

częstsze limity w postaci 65–70 znaków (liczone ze spacjami). 

Z kolei maksymalna długość tytułu indeksowanego przez Google co jakiś czas ulega zmia-

nom. W załączniku do tej części kursu znajdziesz wyniki testów SEO, z których wynika,

Ŝe Google wyświetli stronę nawet po wpisaniu 26-tej frazy z tytułu o długości ponad 300

znaków (dane aktualne na sierpień 2013 r.). To tylko 1 z 7 opisanych tam testów. 
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• zróŜnicowanie tytułów w zaleŜności od podstrony

KaŜda z podstron dotyczy nieco innego zagadnienia, dlatego teŜ tytuł powinien być przygo-

towany indywidualnie dla kaŜdej z nich. W przypadku małej liczby słów kluczowych, pod

kątem których chcesz optymalizować swoją stronę, moŜesz powtórzyć niektóre frazy na kil-

ku podstronach. Tak teŜ sama zrobiłam na stronie głównej i podstronie o leczeniu migreny,

wstawiając w tytułach obu z nich frazę „ leczenie migreny”. W takich przypadkach naleŜy

jednak zdecydować, która z podstron lepiej odpowiada danej frazie i tylko na tej podstronie

zamieścić ją jako pierwszą w tytule. 

Jeśli taki sposób optymalizacji tytułów sprawi, Ŝe Google nie będzie mogło podjąć jedno-

znacznej decyzji co do tego, który z adresów wyświetlać (stronę główną czy podstronę o le-

czeniu migreny) i w zaleŜności od wybranego adresu, zmianie będą ulegać pozycje strony,

naleŜy z  takiego  rozwiązania  zrezygnować.  W takim przypadku zostawimy powtórzoną

wcześniej frazę tylko na jednym z adresów, np. na podstronie, która w całości dotyczy tego

zagadnienia. Więcej o kanibalizacji słów kluczowych przeczytasz we wpisie na moim blo-

gu http://www.lexy.com.pl/blog/kanibalizacja-slow-kluczowych-i-jej-wplyw-na-serpy.html 

• najwaŜniejsze słowa kluczowe na początku

Tworząc  title pamiętajmy o tym, aby najwaŜniejsze słowa kluczowe zamieścić na samym

jego początku i zachować najwaŜniejsze frazy nierozdzielone innymi słowami – słowa wy-

stępujące tuŜ po sobie mają największy wpływ na ich pozycję. 

Trzymając się wspomnianych powyŜej zasad przechodzimy do etapu opracowania tytułów

pamiętając o tym, aby uŜyć w nich słów kluczowych, które przypisaliśmy kaŜdej z podstron:

• http://www.migreny.info/ 

title: Migrena – objawy i leczenie migreny

• http://www.migreny.info/przyczyny–migreny.php 

title: Przyczyny migreny
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• http://www.migreny.info/objawy–migreny.php 

title: Objawy migreny

• http://www.migreny.info/leczenie–migreny.php 

title: Leczenie migreny ocznej (z aurą) i pospolitej

Czy wiesz, Ŝe... ?

Google eksperymentuje z jak najbardziej trafnymi tytułami, dlatego moŜe wyświetlić tytuł

pobrany z kodu strony, ale moŜe on być równieŜ połączeniem tytułu ustawionego przez Cie-

bie  z  anchorem  linków  kierujących  do  strony,  lub  teŜ  wyświetlić  sam  adres  strony

(np.migreny.info). MoŜliwe są róŜne kombinacje, jednak bez względu na to, jaki tytuł zosta-

nie wyświetlony w wynikach wyszukiwania, na pozycje strony będą miały wpływ słowa

kluczowe zawarte w <title></title> . 

W załączonych do tej  części wynikach testów SEO znajdziesz szczegóły na temat tego,

co wyświetli Google w miejscu tytułu, jeśli w ogóle go nie uzupełnisz, bądź jeśli będzie

on zbyt krótki. Zwróć tylko uwagę na to, Ŝe takie podmiany tytułów zazwyczaj wynikają

z chęci dostosowania przez Google wyświetlanego tytułu do wyszukanej frazy. 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie  opisów (description) i  słów kluczowych (keywords). Nie

mają one bezpośredniego wpływu na pozycję strony, dlatego przy przygotowywaniu opisów powin-

niśmy mieć na uwadze przede wszystkim to, aby zachęcić internautów do kliknięcia. Jeśli zaś cho-

dzi o słowa kluczowe, moŜna je uzupełnić ze względu na to, Ŝe są one brane pod uwagę przez nie-

które wyszukiwarki. 
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Przy tworzeniu opisu trzymajmy się następujących zasad:

• długość do ok. 150 znaków

Opis takiej długości mieści się w całości wynikach wyszukiwania. Wyświetlany opis moŜe

jednak nie zostać pobrany z sekcji meta tylko pochodzić z wpisu w katalogu dmoz.org albo

być fragmentem pobranym z treści strony. Jeśli nie chcesz, aby wyszukiwarki pobierały opis

z katalogu dmoz.org, wklej na stronie poniŜszy kod – powinien się on znajdować w sekcji

<head>: 

<meta name=”robots” content=”noodp” />

• zróŜnicowanie opisów w zaleŜności od podstrony

Podobnie jak w przypadku title, takŜe opis strony (metatag description) powinien róŜnić się

w zaleŜności od podstrony, dzięki czemu będzie on odpowiadał jej zawartości. Opisy powin-

ny być jednak konstruowane w pierwszej kolejności pod kątem uŜytkowników, a nie wyszu-

kiwarek, bo to właśnie tych pierwszych mają namówić do przejścia na stronę. 

• słowa kluczowe

W  opisie  strony  warto  zamieścić  najwaŜniejsze  słowa  kluczowe  ze  względu  na  to,

Ŝe w przypadku ich wyszukiwania zostaną one pogrubione, co zwróci uwagę internautów.

Tym samym, mimo braku bezpośredniego wpływu na pozycję strony, poprawnie skonstru-

owane opisy mogą zwiększyć CTR (z ang. Click-Through Rate), czyli stosunek wyświetleń

do przejść na stronę. 

Zgłośmy nasze strony do  narzędzi  dla  webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools].

Aby to zrobić, naleŜy wpisać adres strony w poniŜszym polu:

a następnie zweryfikować jej własność. TuŜ po zgłoszeniu strony wyświetlą się informacje z opisem

dostępnych metod weryfikacji. Ja wybrałam pierwszą z nich, opisaną poniŜej:
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Na koniec naleŜy kliknąć napis „WERYFIKUJ”. W ten sam sposób naleŜy dodać adres bez „www”

– tylko w ten sposób będziemy mogli wybrać tzw. domenę preferowaną, czyli ten adres, którym

na co dzień chcemy się posługiwać i który ma być indeksowany. Niestety opcja ta jest dostępna tyl-

ko dla domen najwyŜszego poziomu, więc jeśli korzystasz z subdomeny, nie ustawisz w ten sposób

domeny preferowanej. 

W sekcji  Status w wyszukiwarce → Udoskonalenia HTML znajdziemy m.in. informacje na temat

powielonych, zbyt krótkich lub zbyt długich tytułów bądź opisów. NaleŜy jednak pamiętać o tym,

Ŝe to jedynie sugestie i nie kaŜda z nich oznacza powaŜny błąd, który moŜe negatywnie odbić się

na rankingu strony. 

Dla przykładu, stosując stronicowanie/paginację, zazwyczaj na kaŜdej stronie tytuł jest identyczny,

co nie znaczy, Ŝe naleŜy go na siłę zmieniać tylko po to, aby pozbyć się tej informacji z narzędzi dla

webmasterów. To samo dotyczy informacji na temat podstron zablokowanych w pliku robots.txt –

przejrzyj je jednak dokładnie, aby upewnić się, Ŝe nie blokujesz robotom dostępu do stron, które

chcesz znaleźć w indeksie i na pozycjach których Ci zaleŜy. Jeśli okaŜe się, Ŝe masz nałoŜone blo-

kady, zdejmij je i odczekaj, aŜ Google uwzględni nowy zapis w tym pliku. 
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  UŜycie słów kluczowych w sekcji <body>

Oprócz opisanego juŜ  tytułu  (title), opisu strony (description) i  słów kluczowych, do dyspozycji

mamy kilka znaczników HTML, które moŜemy wykorzystać w optymalizacji strony pod kątem wy-

szukiwarek internetowych. W miarę moŜliwości starajmy się uŜywać w nich przede wszystkim naj-

waŜniejszych fraz, a zarazem tych, które znajdują się juŜ w tytułach. W dalszej kolejności uwzględ-

nijmy w nich pozostałe słowa przypisane do danej podstrony, które nie mogły zostać zamieszczone

w jej tytule, a takŜe ich odmiany i synonimy. 

Do wspomnianych znaczników naleŜą m.in.: 

• nagłówki H1–H6

• hierarchia nagłówków

UŜywajmy nagłówków w odpowiedniej  kolejności,  zaczynając od H1 i  schodząc

po kolei do niŜszych pamiętając o tym, Ŝe wyŜszy stopień nagłówka wskazuje waŜ-

niejszą treść. Jeśli nie ma potrzeby uŜywania wszystkich stopni nagłówków, ogra-

niczmy się tylko do kilku najwaŜniejszych. 

• powtórzenia nagłówków

Nagłówek stopnia pierwszego (H1) powinien występować na stronie tylko raz (doty-

czy HTML 4) i słuŜyć jako jej główny tytuł (podobnie jak tytuł ksiąŜki), a pozostałe

nagłówki (H2–H6) moŜna kilkakrotnie powtórzyć, o ile zajdzie taka potrzeba. Nie

jest to jednak zasada, której powinieneś się na siłę trzymać, ale bardziej zalecenie

tego, jak uŜywać nagłówków. 

• słowa kluczowe

Umieśćmy w nagłówkach najwaŜniejsze dla danej podstrony słowa kluczowe. Pa-

miętajmy jednak o tym, Ŝe nagłówki słuŜą w pierwszej kolejności uŜytkownikom,

dlatego muszą być pisane głównie pod ich kątem i nie powinny zawierać zbędnych

powtórzeń czy teŜ listy słów kluczowych. 
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• wyróŜnienia

WyróŜniając słowa kluczowe za pomocą znaczników <strong>  (pogrubienie) i <em> (kursy-

wa) kładziemy nacisk na najwaŜniejsze słowa, co widzą zarówno uŜytkownicy, jak i roboty

wyszukiwarek. NaleŜy to robić z umiarem i nie stosować wyróŜnień do wszystkich wystą-

pień danych słów kluczowych, a jedynie do tych najwaŜniejszych. Tekst nie powinien wy-

glądać tak, jakby wyróŜnienia miały słuŜyć wyłącznie robotom wyszukiwarek, dlatego do-

brze jest wyróŜniać fragmenty tekstu istotne dla uŜytkowników, nawet jeśli część z nich nie

zawiera pozycjonowanych słów kluczowych. 

• nazwy katalogów i plików

• opisowe nazwy

Nazwy katalogów i plików powinny opisywać ogólnie ich zawartość, jednak nie na-

leŜy przesadzać z ich długością – dla nazw plików wystarczą maksymalnie 2-3 słowa

oddzielone np. myślnikiem. W ciągu kilku ostatnich lat, Google kilkakrotnie zmie-

niało sposób traktowania róŜnych znaków uŜytych jako separatorów słów kluczo-

wych  –  dotyczy to  w szczególności  podkreśleń  dolnych  (czyli  znaku „_”).  Jeśli

chcesz mieć pewność, Ŝe Google wyłoni z adresu strony odpowiednie słowa kluczo-

we zamiast je połączyć (tzn. zrozumie, Ŝe w adresie strony jest „słowo kluczowe”,

a nie „słowokluczowe”), najbezpieczniej będzie uŜywać do tego wspomnianych juŜ

myślników, a nie np. podkreśleń dolnych („_” ). 

• alternatywne opisy obrazków

Pamiętajmy o zamieszczeniu przy obrazkach tekstów alternatywnych opisujących

ich zawartość (znacznik „alt”). Zostaną one wyświetlone, kiedy przeglądarka nie bę-

dzie mogła wyświetlić tych obrazków, a przy okazji „powiedzą” one robotom wyszu-

kiwarek, co się na nich znajduje. Jeśli jest taka moŜliwość, uŜyjmy w opisach naj-

waŜniejszych słów kluczowych. 

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 25



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Google bierze pod uwagę takŜe zawartość title przy grafice (w tym przy linkach gra-

ficznych). Temat linków graficznych i zliczania przez Google słów kluczowych znaj-

dujących się w alcie i title, równieŜ został opisany w załączniku. 

  Dodatkowe informacje

Aby upewnić się, Ŝe kod strony nie zawiera błędów – w szczególności niezamkniętych znaczników

– skorzystajmy z narzędzia na stronie http://validator.w3.org/. W celu skorzystania z tego narzędzia

moŜna:

1. podać adres sprawdzanej strony na stronie http://validator.w3.org/#validate_by_uri 

2. przesłać plik do sprawdzenia na stronie http://validator.w3.org/#validate_by_upload 

3. wkleić kod strony na stronie http://validator.w3.org/#validate_by_input 

Jeśli strona jest w trakcie budowy i nie jest dostępna dla innych, skorzystaj z 2 lub 3 opcji. Mimo

Ŝe według oficjalnych informacji Google poprawność kodu nie wpływa na pozycję strony, to jednak

warto wyeliminować błędy powodujące nieprawidłowe wyświetlanie strony dla uŜytkowników oraz

problemy z interpretacją kodu przez roboty wyszukiwarek. 

Pamiętajmy równieŜ o tym, Ŝe szybkość wczytywania strony jest jednym z czynników rankingo-

wych, chociaŜ zgodnie z informacjami od Google, ma to wpływ zaledwie na 1% stron. Warto zatem

zadbać o jak najkrótszy kod, nie zawierający zbędnych zapisów, ale takŜe o inne techniczne szcze-

góły, które mogą wpłynąć negatywnie przede wszystkim na odbiór strony przez jej uŜytkowników.

Na  stronie  PageSpeed  Insights [http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]  moŜna

sprawdzić wynik wybranej strony i uwagi na jej temat. Zwróćmy uwagę, Ŝe moŜemy osobno prze-

analizować wersję strony na komputery i na komórki – w drugim przypadku jest kilka dodatkowych

elementów, które podlegają analizie, np. odległość odnośników. 

W  dalszej  części  kursu  będziemy  kilkakrotnie  wracać  do  narzędzi  dla  webmasterów

[http://www.google.com/webmasters/tools]. Poświęć zatem chwilę na zapoznanie się z dostępnymi

na koncie informacjami, aby nabrać sprawności w posługiwaniu się tymi narzędziami. 
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Zadanie praktyczne:

W pierwszej  kolejności sprawdź,  jak zmieniły się  pozycje po wykonaniu zadania praktycznego

z  poprzedniego  tygodnia.  W  pierwszej  lekcji  zamieściłam  wyniki  mojej  strony  z  systemu

SeoStation.pl [http://www.seostation.pl/] i juŜ po tygodniu (31 października) widać pierwsze efekty

związane z wykonaniem poprzedniego zadania. 

Optymalizacja zazwyczaj daje najszybsze efekty, ale nie spodziewaj się, Ŝe linkowanie równieŜ ty-

dzień po tygodniu będzie skutkowało takim samym tempem zmian. Przy pozycjonowaniu musisz

wykazać się cierpliwością i nie działać w pośpiechu. Im nowsza strona, tym dalsze i mniej stabilne

będą jej pozycje. Im strona starsza, bardziej zaufana w „oczach” Google, tym pozycje będą wyŜsze

i w top 10 powinny juŜ być w miarę stabilne. 

Wracając do zadania, zoptymalizowaną stronę zgłoś w do płatnych katalogów stron:

• http://katalog.onet.pl/ (11 zł brutto – trzeba wcześniej doładować konto przelewem)

• http://katalog.wp.pl/ (11,07 zł  brutto – płatne SMSem, a zgłoszenie zostanie rozpatrzone

w ciągu 24 godzin w przypadku jego przesłania do godz. 16-tej dnia roboczego)

• http://katalog.gery.pl/ (11,07  zł  brutto  –  płatne  SMSem,  przy  czym  na  stronie

http://firma.gery.pl/zamow_pakiet moŜna zamówić pakiet wpisów po niŜszej cenie – doty-

czy to zamówień od 3 wpisów wzwyŜ, przy których cena 1 wpisu spada do 6,15 zł brutto,

a przy większych ilościach ceny są jeszcze niŜsze)

• http://www.gwiazdor.pl/ (11,07 zł brutto – płatne SMSem)

• http://katalog.seomoz.pl/ (6,15 zł brutto – płatne SMSem)

• http://skocz.com/ (od 2,46 zł brutto wzwyŜ – płatne SMSem)

• http://controlwebs.pl/ (1,50 zł  brutto – płatne przez Dotpay albo 2,46 zł brutto – płatne

SMSem)
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• http://www.katalog.bajery.pl/ (2,46 zł brutto – płatne SMSem)

W anchorach linków (tekstach wyświetlanych jako link), zamieść najwaŜniejsze słowa kluczowe,

a od czasu do czasu takŜe nazwę firmy. Staraj się ją róŜnicować anchory, zaczynając np. od 3-4 róŜ-

nych fraz, które znajdują  się juŜ w sekcji  <title>  Twojej witryny. Niektóre katalogi pozwalają

na wstawienie linków do podstron w opisie strony, jednak bądź z tym ostroŜny, poniewaŜ Google

coraz bardziej krytycznie podchodzi do takich linków. Najlepiej będzie nie ulegać pokusie i nie wy-

korzystywać  tych  dodatkowych linków,  poniewaŜ  często to  właśnie takie linki  są  wskazywane

przez Google jako przykłady nienaturalnych odnośników, które skutkują podjęciem ręcznych dzia-

łań i obniŜeniem pozycji strony. 

Warto równieŜ pamiętać o w miarę unikalnych opisach stron. Coraz więcej moderatorów katalogów

wymaga unikalności po to, aby podstrony z wpisami miały jak najwyŜszą wartość dla wyszukiwa-

rek. Bardzo waŜne jest, aby nigdy nie uŜywać fragmentów treści ze strony w jej opisie w katalo-

gu stron, katalogu sklepów, firm czy teŜ innych serwisach. To wyjątkowo częsty błąd popełniany

przez osoby początkujące w temacie pozycjonowania, który powoduje duplikowanie treści w róŜ-

nych domenach i moŜe wpłynąć na błędne ustalenie przez Google, która ze stron jest oryginałem. 

Na  tym  etapie  przydatne  są  programy  do  półautomatycznego  katalogowania,  np.  SeoLight

[http://www.seolight.pl/]. Pozwalają one nie tylko przyspieszyć proces zdobywania linków, ale tak-

Ŝe zróŜnicować opisy. Na http://www.lexy.com.pl/blog/seolight.html zapoznasz się z moją recenzją.
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 2.2 Optymalizacja treści strony

  SEO copywrit ing

SEO copywriting (optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek), zostanie omówiony na przykła-

dzie wspomnianej juŜ witryny http://www.migreny.info/. 

Przygotowując teksty na stronę  naleŜy w pierwszej kolejności mieć  na uwadze  uŜytkowników,

do których kierowana jest oferta. PoniewaŜ jednak uŜyte w treści słowa oraz sposób formułowania

zdań, tytułów (title) i nagłówków mają istotne znaczenie dla pozycjonowania, powinniśmy znaleźć

kompromis pomiędzy tym, co dobre dla uŜytkowników, a tym, co dobre dla wyszukiwarek. Musi

się to jednak odbywać w sposób naturalny, czyli taki, aby czytelnicy nie mieli wraŜenia, Ŝe treść

jest sztucznie nasycona słowami kluczowymi, a zdania zawierają błędy językowe. 

Opracowanie treści naleŜy rozpocząć od wyodrębnienia najwaŜniejszych słów kluczowych, które

powinny zostać  zamieszczone na poszczególnych podstronach.  Najbardziej  konkurencyjne bądź

najczęściej wyszukiwane frazy to zarazem te, które zostały juŜ zamieszczone w tytule (title) danej

podstrony. Powinny one znaleźć się takŜe w:

• adresie podstrony;

• nagłówku (najlepiej H1, ewentualnie w niŜszych stopniach, czyli od H2 do H6);

• treści strony, równieŜ (ale nie tylko) w jej wyróŜnionych fragmentach;

• opisach alternatywnych obrazków (alt);

• anchorach linków.

Powielenie w treści słów kluczowych, które występują w tytule strony, wzmocni ich znaczenie pod

kątem SEO. Dzięki temu wyszukiwarki poprawnie skojarzą stronę z konkretną tematyką i interesu-

jącymi nas frazami. Nie traktuj jednak tego zalecenia zbyt dosłownie. Główna zasada przy optyma-

lizacji treści pod kątem wyszukiwarek to umiar – nie przesadzajmy więc ani z nasyceniem treści

słowami kluczowymi, ani z ich nadmiernym wyróŜnianiem. Wystarczy zamieszczenie najwaŜniej-

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 29



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

szych fraz w odpowiednich miejscach według zaproponowanego wcześniej schematu, aby wyszuki-

warki były w stanie określić  tematykę  strony i  słowa z nią  powiązane. Nadmierne powtórzenia

mogą  zostać  potraktowane przez wyszukiwarki  za  naruszenie  wskazówek jakościowych Google

[https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=pl#3]. 

„Wypełnianie stron słowami kluczowymi lub liczbami moŜe zmniejszyć wygodę korzystania z takich

stron, a takŜe obniŜyć ich pozycję w rankingu. Skup się na tworzeniu przydatnej, bogatej w informa-

cje zawartości witryny, w której słowa kluczowe występują w odpowiednich miejscach i we właści-

wym kontekście.”

Cytat pochodzi z https://support.google.com/webmasters/answer/66358 

Starajmy się trzymać następującego schematu:

• najwaŜniejsze  słowa  kluczowe (te,  które  zostały  zamieszczone  w  tytule  podstrony,

w szczególności te na samym jego początku) powinny znaleźć się w treści:

• co  najmniej  raz  w  formie  nieodmienionej  (np.  „migrena”)  w  czystym  tekście,

tzn. bez Ŝadnego wyróŜnienia, linka itp.;

• nagłówków (H1-H6) – nie naleŜy na siłę stosować wszystkich stopni nagłówków.

Ich liczbę dostosujmy do potrzeb danej strony/podstrony; 

• kilka  razy  w  formie  odmienionej  (np.  „migren,  migrenowe”)  lub  synonimów

(np. „bóle migrenowe”), a takŜe w formie liczby pojedynczej oraz mnogiej (np. „mi-

greny”);

• pozostałe słowa kluczowe (te, które nie zostały zamieszczone w tytule) wykorzystujmy

na podobnej zasadzie, tyle Ŝe z mniejszym nasileniem i niekoniecznie we wszystkich wy-

mienionych wcześniej punktach;

• nie wyróŜniajmy  słów kluczowych za kaŜdym razem, kiedy pojawią się treści – wystarczy

jednokrotne ich wyróŜnienie i  zastosowanie pogrubienia lub kursywy przede wszystkim

w tym fragmentach treści, w których istotne jest zwrócenie uwagi uŜytkowników. Dobrze
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jednak, gdyby właśnie te wyróŜnione fragmenty zawierały w sobie chociaŜ 1 słowo kluczo-

we. 

  Unikalność  treści i kwestie techniczne

Kolejną istotną sprawą jest  unikalność treści, którą moŜna sprawdzić m.in. za pomocą narzędzia

na stronie http://copyscape.com/. Aby zautomatyzować proces sprawdzania, jakie strony wykorzy-

stują  nasze teksty,  a zarazem zwiększyć  wartość  SEO takich działań,  skorzystajmy z narzędzia

http://www.tynt.com/ (recenzja na http://www.lexy.com.pl/blog/test-narzedzia-tynt.html). Działanie

skryptu polega na tym, Ŝe w przypadku skopiowania fragmentu tekstu i wklejeniu go na inną stronę,

tuŜ nad lub pod nim automatycznie doklejany jest link do strony, z której dany fragment pochodzi.

Instalacja skryptu na stronie jest bardzo prosta i polega na wstawieniu kodu skryptu. Mimo Ŝe nie

jest to zabezpieczenie 100%, poniewaŜ wystarczy usunąć doklejony fragment, zwiększamy szansę

na zdobycie w ten sposób linka i tym samym wskazanie źródła informacji. 
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Na powyŜszych obrazkach widać przykładową konfigurację narzędzia oraz to, jak będzie wyglądał

skopiowany i wklejony na inną stronę tekst. 

Czy wiesz, Ŝe... ?

Kiedy Google znajduje ten sam tekst na kilku stronach, stara się określić, który z nich jest

oryginałem. Aby to zrobić, bierze pod uwagę m.in. PR kaŜdej z tych podstron wychodząc

z załoŜenia, Ŝe oryginałem jest strona o większej popularności. Dlatego tak waŜne jest zdo-

bywanie linków pozycjonujących ze stron wykorzystujących nasze treści. Co istotne – linki

te powinny kierować  dokładnie do tych podstron, z których pochodzą  kopiowane treści,

a nie np. do strony głównej. Nie jest to oczywiście jedyny parametr, który Google bierze

w takiej sytuacji pod uwagę, jednak to właśnie nad nim mamy pewną kontrolę. 

Dlaczego dbałość o unikalną treść jest tak istotna? Wyszukiwarki (w szczególności Google) sta-

rają się o to, aby ich wyniki wyszukiwania zawierały nie tylko wyniki trafne do wpisanego zapyta-

nia, ale takŜe zróŜnicowane. Ich uŜytkownicy nie będą zadowoleni, jeśli będą trafiać na ten sam ar-

tykuł na wielu róŜnych stronach, dlatego teŜ w interesie wyszukiwarek jest obniŜenie jakości stron

powielających cudzą treść i wyświetlanie ich na niŜszych pozycjach. 

W celu jak najlepszej oceny zawartości strony został opracowany  algorytm o nazwie „Panda”.

Został on wprowadzony 24 lutego 2011 r., jednak początkowo obejmował on jedynie wyniki angiel-

skie.  Do Polski  Panda dotarła 12 sierpnia 2011 r.,  a  szczegóły na jej  temat znajdziesz w  tym

artykule [http://googleblog.blogspot.com/2011/02/finding-more-high-quality-sites-in.html]  [EN].

Panda została stworzona, aby obniŜyć wyniki dla stron niskiej jakości, tzn. stron z powieloną tre-

ścią, a takŜe tych z mało przydatną zawartością. Tym samym, wyŜsze pozycje powinny zanotować

serwisy zawierające oryginalne i bogate materiały, w tym m.in. wyniki badań i inne analizy. Ozna-

cza to, Ŝe w tej chwili nie wystarczy juŜ sama unikalność, aczkolwiek o nią najłatwiej jest zadbać. 

Problem powielonej treści dotyczy 2 sytuacji:

• powielania treści na zewnętrznych domenach

Kiedy dochodzi do kopiowania treści z zewnętrznych serwisów, w szczególności na większą

skalę,  Google  moŜe  nałoŜyć  na  stronę  filtr .  Stanowisko  Google  znajdziesz

w artykułach „Skopiowane treści” i „ Programy stowarzyszeniowe” pod adresami:
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• http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=2721312

• http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=76465

W przypadku naruszenia zasad opisanych we wspomnianych artykułach, pozycje strony ule-

gają znacznemu spadkowi, co jest zauwaŜalne z dnia na dzień. W ekstremalnych przypad-

kach moŜe dojść nawet do całkowitego wykluczenia strony z indeksu wyszukiwarki. 

Warto więc zadbać o unikalne treści juŜ na etapie tworzenia strony, a w przypadku chęci

wykorzystania treści  z  zewnętrznych serwisów postarać  się  o to,  aby nie stanowiły one

głównej zawartości serwisu, a jedynie dodatek do niego. Jeśli sami zezwalamy na rozpo-

wszechnianie naszej  treści,  wymagajmy w kaŜdym takim tekście  linka zwrotnego.  Jak

przed chwilą wspomniałam, powinien on być linkiem przekazującym PR (tzn. linkiem pozy-

cjonującym) i powinien kierować do podstrony z oryginalnym artykułem. 

• powielania treści w obrębie tej samej domeny

W tym przypadku chodzi o sytuację, w której ten sam tekst jest dostępny pod kilkoma adre-

sami na tej samej domenie, np.:

• domena.pl

• www.domena.pl

• domena.pl/index.php

• www.domena.pl/index.php

albo:

• domena.pl/kategoria

• domena.pl/kategoria?p=1
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Drugi z przypadków dotyczy sytuacji, w której po przejściu do kolejnych podstron pagina-

cji, link do pierwszej strony zawiera parametr „?p”, przez co ta sama treść dostępna jest

równieŜ po przejściu bezpośrednio na podstronę danej kategorii. 

Problem taki wynika m.in. z:

• braku przekierowania 301 na wybrany format  adresu (z  lub bez prefiksu www),

w  związku  z  czym  ta  sama  treść  mogłaby  być  dostępna  np.  pod  adresami

http://migreny.info i http://www.migreny.info/. 

Jeśli w Twoim serwisie występuje taki problem, zdecyduj się jakiego formatu adresu

chcesz  się  trzymać,  a  następnie  ustaw  przekierowanie  301 np.  za  pomocą  pliku

.htaccess (zwróć uwagę na kropkę na początku nazwy pliku i na brak jego rozszerze-

nia). Plik ten powinieneś wgrać na serwer do katalogu głównego, a jego zawartość

powinna wyglądać następująco (zamiast domena.pl wstaw adres swojej strony):

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domena.pl$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.domena.pl/$1 [R=301,L ]

Rewriterule ^(.*)\/index\.php$ $1 [R=301,L]

Rewriterule ^index\.php$ / [R=301,L]

W wyniku takich ustawień, Twoja domena będzie zawsze wczytywała się z przed-

rostkiem  „www”,  a  jeśli  gdzieś  na  stronie  zapodział  się  link  w  formacie

domena.pl/index.php (lub z innym rozszerzeniem) kierujący do strony głównej, takŜe

taki link przekieruje na stronę główną i wyeliminuje problem tzw. duplicate content

(czyli w tym przypadku powielania treści w obrębie tej samej domeny). 

• braku ustawienia preferowanej domeny w narzędziach dla webmasterów

Narzędzia dla webmasterów umoŜliwiają ustawienie tzw. preferowanej domeny, czy-

li formatu adresu, którego chcemy uŜywać. JuŜ wcześniej wspomniałam, abyś przy

zgłaszaniu strony do narzędzi dla webmasterów dodał od razu oba formaty adresów

– z i bez www. Dlatego teraz zaloguj się ponownie do  narzędzi dla webmasterów

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 34



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

[http://www.google.com/webmasters/tools],  z  menu  po  prawej  stronie  wybierz

„Ustawienia witryny” i zaznacz w sekcji „Preferowana domena”, którą z nich wybie-

rasz jako docelową. Pamiętaj tylko, Ŝe opcja ta jest ograniczona do domen najwyŜ-

szego poziomu, więc nie zawsze będziesz mógł z niej skorzystać. 

Ustawienie preferowanej domeny nie jest co prawda równoznaczne z ustawieniem

przekierowania 301, dlatego bez niego Google nadal będzie mógł indeksować obie

wersje adresów. Ustawienie to naleŜy zatem traktować  bardziej  jako sugestię  dla

Google i zarazem dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami wyni-

kającymi z dostępności tej samej treści pod róŜnymi adresami na stronie.

• braku zastosowania tagu rel=”canonical” 

Dotyczy to m.in. przypadków, w których ten sam artykuł jest przypisany do kilku ka-

tegorii i jest dostępny pod róŜnymi adresami URL, np.

• domena.pl/kategoria-1/produkt.html

• domena.pl/kategoria-2/produkt.html

Jeśli  na  swojej  stronie  zauwaŜyłeś  ten  problem,  wybierz,  którą  z  wersji  Google

ma traktować jako kanoniczną, a na pozostałych wstaw w sekcji meta następujący

kod:

<link rel=”canonical” href=”adres podstrony kanonic znej” />

Taka informacja wskaŜe Google oryginalną wersję tekstu, a podstrony, na których

zostanie  zamieszczony powyŜszy kod,  będzie  traktować  jako  adresy zawierające

te same teksty, ale nie wpłyną one negatywnie na widoczność Twojej strony w wyni-

kach wyszukiwania. 
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Zadanie praktyczne:

W zeszłym  tygodniu  zgłosiłeś  swoją  stronę  do  płatnych  katalogów  stron.  Zaloguj  się  więc

na  Google Analytics [https://www.google.com/analytics/home/?hl=pl], przejdź  do zakładki  Pozy-

skiwanie → Wszystkie odesłania i  sprawdź,  z którego z katalogów strona zanotowała najwięcej

wejść. Być moŜe istnieje na nich moŜliwość dodatkowego wyróŜnienia wpisu, który zwiększy licz-

bę odwiedzin. 

W tym tygodniu, oprócz dokładnej analizy treści na wszystkich podstronach i naniesienia na niej

opisanych w tej lekcji zmian uwzględniających zasady SEO copywritingu, zgłoś stronę do darmo-

wych katalogów stron z poniŜszej listy. 

• http://katalog.di.com.pl/

• http://katalog.albercik.pl/

• http://dodaj.pl/ (darmowy dla stron z min PR=2)

• http://kafito.pl/ 

Przygotuj sobie takŜe bardziej rozbudowaną listę, z której będziesz korzystał w najbliŜszych mie-

siącach. Najpełniejsza baza katalogów stron znajduje się na  http://www.katalogiseo.info/ Od razu

uruchom SeoLight i aktualizuj jego bazę katalogów albo stwórz zupełnie odrębną listę od zera. Wy-

korzystaj moŜliwość dodania komentarzy do kaŜdego wpisu i dopisuj informację o tematyce katalo-

gu, wieku i inne, z których później będziesz mógł skorzystać. 

Wybierz katalogi, które zostały dodane wiele lat temu, poniewaŜ jeśli dalej działają i nie mają wy-

zerowanego PR, jest to dobry znak ich stabilności. Unikaj katalogów o bardzo niskim PR (wybierz

raczej te powyŜej 2) oraz takich, które wyglądają na tworzone hurtowo i są oparte na tej samej, do-

myślnej  skórce,  w szczególności  jeśli  w sidebarze albo  w stopce znajdziesz  linki  wyglądające

na SWL. NajwyŜej oceniaj strony moderowane, z autorską grafiką. Zwróć równieŜ uwagę na datę

ostatniego wpisu – jeśli jest bardzo stara, zapomnij o katalogu. W ten sposób przygotujesz wyjścio-

wą bazę katalogów. 
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 3  Linkowanie wewnętrzne

W przypadku mało rozbudowanych serwisów takich jak np. strony firmowe składające się z kilku

podstron, rozplanowanie połoŜenia linków wewnętrznych nie ma tak duŜego znaczenia jak przy ser-

wisach ogłoszeniowych czy sklepach, w których liczba podstron liczona jest w setkach bądź tysią-

cach. Mimo wszystko jest kilka istotnych spraw, o których naleŜy pamiętać, a naleŜą do nich:

• oparcie menu na linkach tekstowych

Roboty wyszukiwarek nie czytają napisów graficznych, nie ma teŜ  testów jednoznacznie

wskazujących na to, Ŝe opisy alternatywne podlinkowanych obrazków mają taką samą moc

jak anchory linków tekstowych. Bezpiecznym rozwiązaniem jest oparcie menu na linkach

tekstowych z anchorami, które opisują zawartość poszczególnych podstron. Jeśli jednak za-

leŜy Ci na tym, aby były to linki graficzne, zadbaj o opisowe atrybuty ALT. 

• anchory linków wewnętrznych

Tak jak w przypadku pozyskiwania linków do strony dbamy o ich odpowiednie anchory,

tak teŜ powinniśmy o nich pamiętać w linkach wewnętrznych. Starajmy się ograniczyć sto-

sowanie anchorów takich jak „kliknij tutaj”, a zamiast tego stosować bardziej opisowe na-

zewnictwo,  w  szczególności  z  uŜyciem  pozycjonowanych  fraz.  Nie  naleŜy  jednak  iść

w skrajność  i na siłę zmieniać anchora linka prowadzącego do strony głównej z „strona

główna” na słowo kluczowe, np. „migrena” – skrajność w Ŝadną stronę nie jest dobra. 

• zadbanie o to, aby kaŜda z podstron była dostępna tylko pod 1 adresem

Dość powszechnym błędem jest kierowanie kilku róŜnych linków np. do strony głównej:

• domena.pl/

• www.domena.pl/

• domena.pl/index.html
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• www.domena.pl/index.html

Problem ten, jak równieŜ jego rozwiązanie, zostały omówione w poprzedniej części kursu.

Dowiedziałeś się wtedy, w jaki sposób za pomocą pliku  .htaccess ustawić przekierowanie

stałe, czyli 301. Oprócz tego upewnij się, Ŝe na stronie nie ma wielu róŜnych linków do tej

samej zawartości. Zazwyczaj róŜne linki do strony głównej znajdują się w:

• topie;

• menu;

• ścieŜce nawigacyjnej, tzw. breadcrumbs (np. Strona główna → O nas);

• w stopce w powtórzonym menu.

Kolejny problem dostępności tej samej treści pod wieloma adresami dotyczy wyników wy-

szukiwania i  podstron sortowania. UmoŜliwiając np. sortowanie po nazwie produktu lub

jego cenie, przedstawiamy cały czas tę samą treść, tyle Ŝe w innej kolejności. Tego typu po-

wielanie treści nie jest korzystne z punktu widzenia SEO, dlatego naleŜy zablokować moŜli-

wość  indeksacji  tych podstron, a nawet całkowicie zablokować  robotom dostęp do nich.

Blokada jest moŜliwa przez utworzenie i wgranie do katalogu głównego pliku robots.txt

o zawartości wzorowanej na poniŜszym przykładzie:

User–agent: * 

Disallow: /*,asc*

Disallow: /*,desc*

W ten sposób blokujemy robotom moŜliwość wejścia na podstrony sortowania. Jeśli zostały

one  juŜ  wcześniej  zaindeksowane,  moŜna  takie  podstrony  usunąć  za  pośrednictwem

narzędzi  dla  webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools].  Wystarczy  przejść

do zakładki Indeks Google → Usuń adresy URL, podając adresy, które chcemy usunąć z in-

deksu. UwaŜaj, aby nie usunąć przypadkowo zbyt wielu podstron – kiedyś  do usunięcia

podstron z indeksu wyszukiwarki naleŜało zablokować je dodatkowo w pliku robots.txt, do-
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dać wpis w metatagach noindex albo zastosować kod 404. Teraz jest to wymagane jedynie

w przypadku chęci trwałego usunięcia z wyników wyszukiwania, ale tymczasowe usunięcie

jest moŜliwe bez tego i działa w ciągu kilku godzin. Z tego względu uwaŜaj, komu dajesz

dostęp do narzędzi  dla webmasterów, aby nie ryzykować,  Ŝe osoby trzecie wyindeksują

Twoją stronę. 

Oprócz tego w zakładce Indeksowanie → Parametry w URL–ach moŜliwe jest określenie,

które z parametrów Google powinno ignorować. 

Jeśli zaś zostało zakupionych kilka domen dla tej samej strony, zamiast udostępniać tę samą

zawartość pod kaŜdą z nich, zdecyduj się tylko na jedną. Dodaj pozostałe do narzędzi dla

webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools] i  wybierz  link Zmiana  adresu

z menu po prawej zaznaczając, które z domen mają kierować na tę docelową. 

W zakładce tej znajdą się teŜ szczegółowe informacje na temat dodatkowych działań zwią-

zanych z ustawieniem przekierowania 301.

• brak stosowania nofollow w linkach wewnętrznych

Zastosowanie nofollow w linku „mówi” Googlebotowi, aby nie przekazywał mu Ŝadnej war-

tości PR i tym samym nie wpływał na pozycję podlinkowanej w ten sposób strony. Sposób

traktowania tego atrybutu przez Google zmienił się w ostatnich latach. Aktualnie jest sens

stosować go tylko w linkach wewnętrznych do podstron, które i tak mają ustawiony zakaz

indeksacji. 
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Czy wiesz, Ŝe...?

Początkowo zastosowanie nofollow sprawiało, Ŝe link oznaczony w ten sposób był ignoro-

wany i  moŜna  było  kontrolować  przepływ PR (tzw.  PR sculpting)  poprzez  wstawienie

go w linkach do podstron mało wartościowych z punktu widzenia SEO (np. polityka pry-

watności,  regulamin czy kontakt).  Mówiąc wprost,  dla Google link  oznaczony  nofollow

praktycznie nie istniał – nie przekazywał podlinkowanej podstronie PR i zatrzymywał moŜ-

liwy do przekazania PR dla linków pozycjonujących. Oznaczało to, Ŝe w przypadku wsta-

wienia 5 linków – 1  dofollow i  4  nofollow – ten 1 link  dofollow otrzyma całą  moŜliwą

do  przekazania  moc.  Sytuację  taką  widać  na  poniŜszym  obrazku  znalezionym  w  tym

artykule [http://moz.com/blog/pagerank-sculpting-parsing-the-value-and-potential-benefits-

of-sculpting-pr-with-nofollow]. 

Później (ok. 2008/2009 r.) Google zmieniło swoje podejście do tych linków i chociaŜ dalej

nie przekazują one PR linkowanej stronie, to zmniejszają one wartość PR przekazywanego

linkom dofollow (czyli bez nofollow). Od tej pory stosowanie nofollow w linkach wewnętrz-

nych nie ma uzasadnienia – w przypadku wstawienia 5 linków – 1 dofollow i 4 nofollow –

ten 1 link  dofollow otrzyma tylko 1/5 całkowitej do przekazania mocy, a pozostała część

„wyparuje”. Zostało to przedstawione na poniŜszym obrazku pobranym z  tego materiału

[http://moz.com/blog/link-consolidation-the-new-pagerank-sculpting]. 
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• eliminacja niedziałających linków

Kolejnym problemem, z jakim moŜemy się spotkać, jest zamieszczenie na stronie niedziała-

jących linków (tzw. broken links). W ich znalezieniu pomogą nam programy takie jak:

• http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html#Download –  program  ten  wskaŜe  rów-

nieŜ, na której podstronie został znaleziony błędny link (obrazek poniŜej); 

•      http://www.iwebtool.com/broken_link_checker 

• http://validator.w3.org/checklink/

Informacje o niedziałających linkach znajdują  się  takŜe w  narzędziach dla webmasterów

[http://www.google.com/webmasters/tools] w zakładce  Indeksowanie → Błędy indeksowa-

nia → Nie znaleziono. Po kliknięciu w link do strony wyświetlą się informacje o lokalizacji

niedziałających linków, dzięki czemu moŜna je szybko poprawić. W szczególności sprawdź

zakładkę  Link z domeny.  Sprawdź,  czy błędy wynikają  np. ze zmiany struktury adresów
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URL (w takim przypadku zastosuj odpowiednie przekierowania 301), czy moŜe ktoś zamie-

ścił błędne linki na innych stronach (postaraj się o aktualizacje). 

• mapa strony

Mapa  strony  jest  zbiorem  najwaŜniejszych  (niekoniecznie  wszystkich)  podstron

Twojej witryny. W celu ułatwienia robotom wyszukiwarek dostępu do nich, utwórz

mapę strony w formacie HTML lub XML, a następnie zgłoś ją przez narzędzia dla

webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools].  W celu  utworzenia  site-

mapy moŜna skorzystać z serwisu http://www.xml-sitemaps.com/ 
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Zadanie praktyczne:

Jak co tydzień, takŜe tym razem przeanalizuj statystyki w taki sposób jak dotychczas. Sprawdź rów-

nieŜ, jak zmieniły się pozycje Twojej strony od pierwszej lekcji. 

Zadanie na najbliŜszy tydzień polega na opublikowaniu kilku artykułów na stronach tematycz-

nych, które dają swoim uŜytkownikom moŜliwość ich współtworzenia. DuŜą zaletą tej formy zdo-

bywania linków jest moŜliwość ich skierowania na podstrony, a nie tylko główną stronę. 

Skup się na jakości (zarówno tekstów, jak i stron, na których je publikujesz), a nie ich liczbie.

W pierwszej kolejności podaję listę ogólnotematycznych serwisów dziennikarstwa obywatelskiego

lub tzw. presell pages – zacznę więc od najłatwiejszych sposobów na linki, przechodząc do coraz

trudniejszych i bardziej wartościowych:

• http://www.eioba.pl/ –  linki  mogą  być  wstawiane  na  zasadach  określonych  na  stronie

http://www.eioba.pl/oferta_dla_www. Domyślnie linki znajdujące się w artykule są opatrzo-

ne atrybutem nofollow, który jest zdejmowany w przypadku, gdy uŜytkownicy serwisu do-

brze go ocenią. Na etapie dodawania tekstu określasz, na jakiej licencji moŜe on zostać wy-

korzystany – moŜesz np. zdecydować, Ŝe treść artykułu nie moŜe zostać zaindeksowana; 

• http://artelis.pl/ – jest to serwis z artykułami do przedruku. Minusem jest brak moŜliwości

linkowania do stron komercyjnych z treści darmowego artykułu (moŜliwe tylko w opłaco-

nych tekstach), więc jeśli pozycjonujesz stronę sklepu, podlinkuj ją z podpisu; 

• http://sbart.pl/ – serwis nie akceptuje treści reklamowych; wymagana jest unikalność tek-

stów i dołączenie grafiki; minimalna długość artykułu to 2500 znaków ze spacjami, a do-

zwolony 1 link;

• http://centrumpr.pl/ –  artykuły  są  automatycznie  publikowane  w  serwisach  partnerskich

zgodnych ze wskazaną przez Ciebie tematyką, a serwis jest dodany do Google News. Tym

samym po dodaniu w nim swojego tekstu, trafi on od razu do większego grona czytelników. 
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Większą wartość mogą jednak mieć dla Ciebie artykuły zamieszczone w serwisach tematycznych.

Najpierw podam kilka przykładów takich stron o róŜnej tematyce, a później napiszę, w jaki sposób

powinieneś szukać serwisów dla siebie:

• http://www.familie.pl/ – popularny serwis o tematyce kobiecej;

• http://blogi.szafa.pl/ – serwis blogowy, na którym moŜna za darmo załoŜyć bloga;

• http://www.estudent.pl/ - serwis edukacyjny dla studentów;

• http://motofocus.pl/ - serwis motoryzacyjny; 

• http://www.psy.pl/ - serwis dla miłośników zwierząt. 

Aby znaleźć podobne serwisy z tematyki, która Cię zainteresuje, skorzystaj z poniŜszych komend

Google, dopisując przed/po nich słowo kluczowe związane z wybraną dziedziną (np. motoryzacja,

gastronomia, nieruchomości):

• „artykuły uŜytkowników”

• „wasze artykuły”

• „dziennikarstwo obywatelskie”

• „opublikuj artykuł”

• „opublikuj tekst”

• „dodaj artykuł”

• „zostań redaktorem”

• „dołącz do redakcji”

• „wyślij artykuł”

• „prześlij artykuł”
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• „zgłoś artykuł”

Staraj się róŜnicować publikowane artykuły przez stosowanie synonimów zarówno pojedynczych

słów, jak i fragmentów zdań, nawet jeśli wybrane przez Ciebie serwisy nie wymagają unikalnych

treści. Proces publikacji precli ułatwi Ci wspomniany juŜ w kursie program do półautomatycznego

katalogowania i preclowania –  SeoLight [http://www.seolight.pl/] – chociaŜ sama nie korzystam

z niego akurat w celu publikacji artykułów, tylko samych wpisów w katalogach. Liczba artykułów,

jakie publikuję jednorazowo jest zazwyczaj na tyle mała, Ŝe dodaję je samodzielnie i na kaŜdy ser-

wis przygotowuję unikalny tekst. 

Musisz wiedzieć, Ŝe  nadmierne stosowanie  opisanej tu strategii linkowania  (jak i kaŜdej innej

nadmiernie wykorzystywanej)  moŜe być źle  postrzegane przez wyszukiwarki ,  dlatego postaw

na jakość zamiast na ilość i wybierz do tego tylko kilka najlepszych serwisów. Staraj się takŜe w

miarę moŜliwości, aby linki nie zawsze były opatrzone anchorami zawierającymi pozycjonowane

słowa kluczowe. Profil linków powinien być zróŜnicowany i powinny one wyglądać w miarę natu-

ralnie (jest to istotne z punktu widzenia tzw. Pingwina, czyli zmiany algorytmu Google, o której

napiszę więcej w kolejnej lekcji), a więc linki mogą przyjmować nawet taką postać:

Źródło informacji: http://www.migreny.info/

albo

Artykuł został opracowany na podstawie informacji z serwisu Migreny.info

gdzie zamiast pełnego adresu moŜe znaleźć się tylko jego główna część (np. Migreny.info) lub tytuł

strony. Podsumowując, nie wszystkie linki w artykułach muszą mieć anchory w stylu „migrena”,

Ŝeby uzyskać satysfakcjonujące efekty przy pozycjonowaniu tego słowa. 

Zwróć uwagę na to, Ŝe to dobra okazja do podlinkowania podstron. Jeśli np. na cudzej stronie pu-

blikujesz wpis na temat opisany juŜ na stronie, którą się zajmujesz, podaj źródło w postaci:

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule „Jak linkować w treści”

albo

Podobne artykuły opisujące temat linkowania do podstron:

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 45



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

• http://www.lexy.com.pl/blog/jak-linkowac-z-tresci.html 

• http://www.lexy.com.pl/blog/linki-naturalne-vs-nienaturalne.html 

Przy okazji zachęcam do zapoznania się z powyŜszymi wpisami. Znajduje się w nich sporo przykła-

dów tego, jakie linki naleŜy pozyskiwać, a jakie na pierwszy rzut oka wyglądają na nienaturalne. 
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 4  Metody pozyskiwania linków

 4.1 Budowa zaplecza

Zapleczem nazywamy strony będące naszą własnością, które są wykorzystywane głównie w celu

zamieszczenia na nich linków pozycjonujących. Ich przeznaczenie moŜe być  takŜe inne – mogą

nam one słuŜyć do zarabiania na reklamach czy teŜ budowy list mailingowych, jednak w kursie

skupimy się na zapleczu tworzonym pod kątem pozycjonowania stron docelowych. 

Nie chciałabym,  aby utarło  się  przekonanie,  Ŝe zaplecze to  bardzo słabej  jakości  strony,  które

oprócz linków nie mają Ŝadnej wartościowej treści i które mogą zostać zbanowane po pierwszej wi-

zycie pracownika Google. Podchodźmy do tych serwisów jak do powierzchni reklamowej, która –

aby na siebie zarobiła – musi być w stanie zainteresować przeciętnego internautę i zostać przez nie-

go oceniona przynajmniej na w miarę dobrą. 

Zanim przejdziemy do szczegółów na temat zaplecza zwróćmy uwagę na to, Ŝe mówimy tu wyłącz-

nie o stronach, nad którymi mamy pełną kontrolę zarówno jeśli chodzi o ich treść, jak i wyświetlane

linki. Zapleczem nie są więc:

• strony, z którymi wymieniamy się linkami;

• strony, na których kupujemy linki;

• profile w nienaleŜących do nas serwisach;

• wpisy w katalogach stron/firm/sklepów lub w tzw. preclach i innych ogólnodostępnych źró-

dłach.

Nad tymi serwisami nie mamy kontroli, dlatego w kaŜdej chwili moŜemy po prostu stracić linki na

nich. 

Wielkość  zaplecza zaleŜy w szczególności od konkurencyjności pozycjonowanych słów kluczo-

wych. W przypadku stron firmowych o mało i średnio konkurencyjnej tematyce, a więc głównie
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tych pozycjonowanych na frazy lokalne, zaplecze moŜe ograniczyć się do dosłownie kilku niewiel-

kich stron.

  Od czego zacząć

W pierwszej kolejności zastanówmy się, od ilu stron zapleczowych chcemy zacząć i czego będą one

dotyczyły. Zacznijmy powoli od 3 do maksymalnie 5 serwisów, a dopiero później zdecydujmy, czy

to wystarczy. W końcu samo ich stworzenie nie wystarczy – aby linki z tych stron wpłynęły na po-

zycję naszej głównej witryny, zaplecze musi nabrać mocy, a to oznacza, Ŝe je równieŜ trzeba będzie

podlinkować i moderować. 

Jakiego rodzaju strony tworzyć i czego mają one dotyczyć? Jeśli chodzi o sam rodzaj stron, to po-

mysłów jest wiele:

• serwisy informacyjne/poradniki/kursy;

• serwisy ogłoszeniowe;

• blogi tematyczne/serwisy z recenzjami sprzętu;

• katalogi firm/sklepów/stron/blogów itp.;

• fora dyskusyjne/serwisy społecznościowe. 

Wybór zaleŜy głównie od tematyki strony i w tym przypadku bardzo dobre efekty daje skupienie

się na kaŜdej ze stron na jednym wyodrębnionym z głównego serwisu zagadnieniu, albo teŜ temacie

nieco zbliŜonym – czasem będzie on jednak dotyczył duŜo bardziej obszernej tematyki, niŜ strona

pozycjonowana. Dzięki temu tworząc np. forum zdrowotne, na którym poruszane są m.in. tematy

chorób i sposobów ich leczenia, moŜemy w jednym z działów poruszyć temat migren. Tym samym

mamy większe szanse na znalezienie w top 10 kilku swoich stron po wpisaniu fraz związanych

z tą dolegliwością – strony pozycjonowanej oraz forum wchodzącego w skład naszego zaplecza. 
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Jeśli nadal brakuje nam konkretnych pomysłów na zaplecze, sprawdźmy jakie strony wyświetlają

się w Google po wpisaniu fraz, na które chcemy wypozycjonować nasz serwis. Starajmy się na nich

wzorować i tworzyć pod zaplecze strony podobnych rodzajów. 

Przy podejmowaniu decyzji o planowanych serwisach uwzględnijmy nie tylko czas ich stworzenia

i opracowania najwaŜniejszych treści, ale takŜe ewentualną późniejszą moderację lub rozwój – ser-

wisy społecznościowe czy fora nie zachęcą do rejestracji, jeśli będą świecić pustkami, dlatego juŜ

na starcie naleŜy zadbać o ciekawą treść. Jeśli w zapleczu planujemy umoŜliwi ć uŜytkownikom pu-

blikację artykułów, najlepiej jeśli będą one moderowane, a zatem naleŜy uwzględnić tu czas po-

święcony moderowaniu lub finanse przeznaczone dla osoby, która będzie mogła się tym zająć. Jeśli

brakuje nam takich zasobów, skupmy się na tworzeniu stron, które nie będą wymagały ani modera-

cji, ani częstych aktualizacji zawartych na nich informacji. 

  Czego potrzebujemy

ZałóŜmy, Ŝe zdecydowaliśmy się stworzyć następujące strony zapleczowe:

• poradnik

W  tym  przypadku  moŜe  to  być  strona  statyczna  albo  oparta  o  skrypt  PikoCMS

[http://www.fabrykaspamu.pl/pikocms/]  z kilkoma podstronami zawierającymi najwaŜniej-

sze informacje dotyczące tematu związanego z pozycjonowaną stroną. Najlepiej jeśli taka

strona będzie dotyczyła niszowej tematyki i da się dzięki temu dość łatwo wypozycjonować.

Być moŜe zwróciłeś uwagę na rozmowy na forach, w których wręcz odradzają wychylanie

się z zapleczem przez „wbicie” go na wysokie pozycje. Wynika to z obawy przed donosem

konkurencji  i  generalnie  duŜo większym prawdopodobieństwem,  Ŝe pracownicy Google

przyjrzą się takim stronom. Moje odmienne podejście do tego tematu wynika z tego, Ŝe na-

mawiam do tworzenia stron wystarczającej jakości do tego, aby zainteresować internautę,

jak i tego, aby nie było wielu powodów do ewentualnych zgłoszeń do Google. W końcu za-

plecze pozycjonowane na niszowe frazy łatwo uzyska wysokie pozycje i  przekaŜe ruch

(oraz moc z linków) stronie pozycjonowanej. 
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• serwis ogłoszeniowy

Ciekawym  skryptem  ogłoszeniowym,  z  którego  moŜna  skorzystać,  jest  PHPClassifieds

[http://www.deltascripts.com/phpclassifieds]. UmoŜliwia on dodanie kategorii i podkatego-

rii  w kilku zagłębieniach, a takŜe komentowanie dodanych ogłoszeń.  Dostosowanie tego

skryptu do potrzeb SEO moŜe jednak wymagać naniesienia pewnych zmian w kodzie stro-

ny,  co  dotyczy  m.in.  poprawek  w  adresach  URL  do  podstron  czy  teŜ  zmian

w optymalizacji tytułów i opisów podstron w sekcji HEAD. Skrypt ten moŜe zostać wyko-

rzystany np. do stworzenia bazy ogłoszeń specjalistów z branŜy, którą się zajmujesz. 

• blog z recenzjami ksiąŜek/filmów/gier

Najpopularniejszym skryptem blogowym jest WordPress [http://pl.wordpress.org/], do któ-

rego dostępnych jest sporo wtyczek ułatwiających zarządzanie stroną. Skrypt ten jest przyja-

zny wyszukiwarkom, a część wtyczek w jeszcze większym stopniu umoŜliwia optymaliza-

cję strony pod kątem SEO. Osobiście polecam w szczególności wtyczki:

• All  in  One SEO Pack [http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/] –

wtyczka do zarządzania metatagami i innymi ustawieniami (przykład poniŜej);
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•      Google XML Sitemaps [http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-genera-

tor/]  – generator mapy strony;

• Better  WP  Security [http://wordpress.org/extend/plugins/better-wp-security/]  –

zabezpiecza WordPressa przed próbami włamów

• SEO  Smart  Links [http://wordpress.org/extend/plugins/seo-automatic-links/] –

wtyczka do zarządzania linkami w treści postów, podstron i komentarzy;

• Robots Meta [http://wordpress.org/extend/plugins/robots-meta/] – pozwala na indy-

widualne ustawienia metatagów dla poszczególnych postów i podstron;
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•      Role Manager [http://www.im-web-gefunden.de/wordpress-plugins/role-manager/] –

wtyczka przydatna przy serwisach dziennikarstwa obywatelskiego. UmoŜliwia usta-

wienie dowolnych uprawnień dla kaŜdej z grup uŜytkowników; 

•      Wypiekacz [http://wordpress.org/extend/plugins/wypiekacz/]  –  wtyczka  przydatna

przy prowadzeniu tzw. precli. UmoŜliwia ona automatyczne sprawdzanie zgłoszo-

nych  artykułów  m.in.  pod  kątem  długości  tekstu,  liczby  linków,  tagów  itp.

W przypadku, gdy artykuł nie spełnia podstawowych wytycznych danego serwisu,

jego status zostaje zmieniony na „szkic”. Uwaga – nie była od dawna aktualizowana;
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•      Broken Link  Checker [http://wordpress.org/extend/plugins/broken-link-checker/] –

wtyczka wyłapująca nieprawidłowe linki.  MoŜna w niej  włączyć  powiadomienia

mailowe o nowo znalezionych błędnych linkach;
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• Facebook  Social  Plugins [http://wordpress.org/extend/plugins/facebook-social-plu-

gins/] – wtyczka społecznościowa ułatwiająca ocenę i polecanie wybranych wpisów

na Facebooku; 

• Subscribe  to  Comments [http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-com-

ments/] – dzięki tej wtyczce, uŜytkownicy komentujący wpisy na blogu mogą zazna-

czyć, Ŝe chcą być informowani o kolejnych komentarzach; 

• Breadcrumb  NavXT [http://wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/]  –

wtyczka wstawiająca ścieŜkę (tzw. pathway/breadcrumbs) do wpisu;

• Exclude  Pages [http://wordpress.org/extend/plugins/exclude-pages/]  –  wtyczka

umoŜliwiająca  wyłączenie  wybranych  podstron  z  wyświetlania  linków  do  nich

w menu. Jest ona pomocna w szczególności w przypadku podstron takich jak regula-

min czy polityka prywatności,  które moŜna podlinkować  np. tylko na podstronie,

na której znajduje się formularz do zbierania maili; 

• Contact Form 7 [http://wordpress.org/extend/plugins/contact-form-7/] – rozbudowa-

ny formularz kontaktowy. 

• baza firm lub ogłoszeń

Jednym z systemów zarządzania treścią, które moŜna wykorzystać do stworzenia katalogu

firm czy sklepów, jest Joomla! [http://www.joomla.pl/]. RównieŜ w tym przypadku moŜemy

wgrać dodatki, które ułatwią nam optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek. 

• serwis społecznościowy

Do  stworzenia  tego  typu  serwisu  moŜna  wykorzystać  np.  skrypt  BuddyPress

[http://buddypress.org/],  w  którym  oprócz  funkcjonalności  typowo  społecznościowych

moŜliwe jest takŜe standardowe dodawanie artykułów tak jak w WordPressie.

Do uruchomienia tych stron potrzebujemy domen i serwerów. Domeny mogą być nowe albo „uŜy-

wane”, czyli takie, które mają juŜ historię i w związku z tym mogą do nich prowadzić dość stare
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linki. Wykorzystanie domen z historią jest korzystne w szczególności, jeśli znajdowały się na nich

strony tematycznie powiązane z naszą pod warunkiem, Ŝe ich zawartość nie budzi naszych zastrze-

Ŝeń. Jeśli kiedyś domena była wykorzystywana np. pod katalog stron, precla czy serwis pełen lin-

ków z tzw. SWLi, lepiej będzie dobrze zastanowić się nad tym, czy warto ryzykować i korzystać

z domeny z utraconą reputacją w wyszukiwarkach. 

Dobrze jest wykupić  konta hostingowe oferujące róŜne adresy IP dla kaŜdej z domen. Wszelkie

sposoby na zróŜnicowanie  skryptów,  domen,  adresów IP itp.  mają  na celu uniknięcie sytuacji,

w której wyszukiwarki rozpoznają, Ŝe strony te naleŜą do tego samego właściciela. W szczególności

w przypadku wielu stron o niskiej jakości takie działania mogą zostać potraktowane jako naruszenie

wytycznych. 

Jeśli jednak zdecydujemy się na dosłownie kilka stron, powinno wystarczyć niewielkie zróŜnicowa-

nie nawet, gdyby kilka stron miało mieć identyczne adresy IP. MoŜna w tym celu załoŜyć konto

na SEO hostingu albo skorzystać ze zwykłych hostingów, np. Proste.pl [http://proste.pl/] (od 7,07 zł

brutto miesięcznie przy rocznym zamówieniu) lub nieco droŜszego hostingu tej samej firmy, IQ.pl

[https://www.iq.pl/]  (od  10,25  zł  brutto  miesięcznie  przy rocznym zamówieniu)  –  korzystałam

z obu. Dlatego teŜ wydaje mi się, Ŝe ich tańszy odpowiednik sprawdzi się dla małych stron. Gene-

ralnie bezpieczniej jest nie polegać na tylko jednym hostingu, poniewaŜ w przypadku problemów

technicznych, nagle mogą przestać działać wszystkie nasze strony. 

Czy wiesz, Ŝe...?

Po zakupie domeny moŜesz czekać nawet do 48 godzin na tzw. propagację DNSów. Ozna-

cza to, Ŝe w ciągu tych 2 dób nie u wszystkich strona będzie się wyświetlać – co gorsza,

moŜe się nie wyświetlać nawet na Twoim komputerze. MoŜesz jednak rozwiązać ten pro-

blem przez wpis w pliku hosts (w systemach Windows 7/Vista/XP: C:\WINDOWS\SYSTE-

M32\DRIVERS\ETC;  w systemie  Windows 2000:  C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC;

w systemach Windows 98/ME: C:\WINDOWS). W pliku naleŜy dopisać 2 linijki w formie:

• [adres IP domeny] [adres domeny bez www] 

• [adres IP domeny] [adres domeny z www] 
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Na koniec  zapoznajmy się  pokrótce z  najpopularniejszymi  modelami  linkowania.  Dotyczą  one

w szczególności większych zaplecz, jednak nawet planując utworzenie tylko kilku stron tego typu

warto się z nimi zapoznać i wiedzieć, jak w przyszłości planować ewentualną rozbudowę zaplecza. 

• piramida linków  (tzw. link pyramid);

Model ten zakłada podział zaplecza na co najmniej 2 poziomy (z1 i z2 – poszczególne kwa-

draty i  prostokąty  to  strony),  przy linkowaniu zgodnym ze schematem przedstawionym

na powyŜszym obrazku. Kierunek strzałek oznacza, dokąd powinny prowadzić linki. 

W tej chwili wszystkie 5 stron moŜe znajdować się w zapleczu 1 poziomu (oznaczonym ko-

lorem niebieskim) i dopiero przy dalszej rozbudowie moŜemy dołączyć 2 poziom (kolor Ŝół-

ty). WaŜne jest, aby na stronach zapleczowych umieszczać linki do stron znajdujących się

na wyŜszym poziomie (ewentualnie na tym samym poziomie), ale nigdy na odwrót, tzn. nie

linkować ze strony pozycjonowanej do zaplecza ani z zaplecza 1 poziomu do zaplecza 2 po-

ziomu, którego jakość zazwyczaj jest nieco gorsza. 

• model koła (tzw. link wheel). 

Ten model zakłada, Ŝe kaŜda ze stron zapleczowych linkuje do strony pozycjonowanej i do-

datkowo  do  kolejnej  strony zaplecza.  Nie  ma tu  jednak  linkowania  wzajemnego,  czyli

A ↔ B ani równieŜ nie dopuszczamy do linkowania ze strony pozycjonowanej do zaplecza.

Modele te moŜna na wiele sposobów róŜnicować i wprowadzać do nich nieco zaburzeń, jednak te-

mat  ten  nie  wymaga  szczegółowego  omówienia  na  tym  etapie  prac  nad  stroną  tym  bardziej,

Ŝe 5 stron moŜe okazać się wystarczającą ilością. 

Tworząc strony zapleczowe miej na uwadze „Pandę”, o której juŜ wspominałam. Postaraj się o war-

tościowe treści mając na uwadze, Ŝe to jednak nie zaplecze powinno pochłaniać największą część

pracy  i  finansów,  tylko  strona  pozycjonowana.  Jeśli  nie  jesteś  w  stanie  opracować  treści

na strony, polecam Ci skorzystanie z SEOtxt [http://www.seotxt.pl/] (zamawiam tu głównie teksty

pod precle) lub Textbookers [http://textbookers.com/] (zamawiam tu teksty na zaplecze lub na prec-

le). Recenzje tych serwisów znajdziesz na http://www.lexy.com.pl/blog/seotxt-pierwsze-wrazenia-z-

serwisu.html i http://www.lexy.com.pl/blog/recenzja-textbookers-com.html 

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 57



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

W pierwszej kolejności zleć krótkie teksty kilku wybranym copywriterom, aby ocenić, który z nich

ma Twoim zdaniem najlepszy styl i pisze najbardziej wartościowe teksty. Do bardziej wymagają-

cych tekstów niezbędny będzie jednak starannie dobrany copywriter, np. firma Sago Media, z którą

współpracuję juŜ od dłuŜszego czasu. 

Szczegółowy opis planu zaplecza wraz z modelem jego linkowania znajduje się w 5 numerze maga-

zynu  SEM  Specialist,  a  materiał  jest  dostępny  takŜe  na  moim  blogu  we  wpisie

http://www.lexy.com.pl/blog/plan-zaplecza-dla-serwisu-turystycznego.html Opisałam  go  na  przy-

kładzie serwisu o tematyce turystycznej i myślę, Ŝe dzięki temu schematowi wpadniesz na kilka cie-

kawych pomysłów. 

  Uwaga: Pingwin!

Skoro zgłębiamy juŜ temat linkowania, musisz znać najwaŜniejsze informacje na temat „Pingwi-

na”. To zmiana algorytmu wprowadzona 24 kwietnia 2012 r. mająca na celu obniŜanie pozycji stron

naruszających wskazówki jakościowe Google. Szczegóły na ten temat znajdziesz w tym artykule

[http://searchengineland.com/google-launches-update-targeting-webspam-in-search-results-

119295]. 
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Pingwin ma na celu m.in. obniŜanie pozycji stron z nienaturalnym profilem linków . Niestety trud-

no jednoznacznie stwierdzić, który link moŜe zostać potraktowany za nienaturalny – moŜemy jedy-

nie bazować na przykładach podanych w jednym z artykułów pomocy Google na temat systemów

wymiany linków [https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=pl ]. 

Patrząc na poniŜsze przykłady nie ulega wątpliwości, Ŝe są to linki wstawiane pod kątem SEO. Dla-

tego myślę, Ŝe przy pozyskiwaniu linków do Twojej strony powinieneś kierować się zdrowym roz-

sądkiem, niŜ trzymać się mocno z góry ustalonych zasad. 

Przykładowo, na forach mało kto w zupełnie naturalny, bezinteresowny sposób wstawi w treści po-

sta link ze słowem kluczowym w anchorze. Będą to raczej linki w formie adresów stron, a zoptyma-

lizowane anchory częściej moŜna znaleźć w podpisach dołączanych do kaŜdego posta (sygnaturki

moŜna włączyć podczas edycji swojego profilu). Jak jednak widać na obrazku, równieŜ z tym nie

moŜna przesadzić, podobnie jak z mocno zoptymalizowanymi anchorami linków w artykułach. 
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Nie oznacza to jednak, Ŝe zalecam Ci całkowitą rezygnację z uŜywania najwaŜniejszych słów klu-

czowych w linkach w podpisach. Staraj się jednak znaleźć kompromis pomiędzy wyglądem linka

nastawionym na pozycjonowanie, a takim nastawionym na pozyskanie ruchu z forów. 

Być moŜe pewną sugestią co do sposobu wstawiania linków będzie dla Ciebie przykład z polskiego

bloga Google [http://googlepolska.blogspot.com]  z kilkoma linkami do innych swoich stron za-

mieszczonymi w sidebarze. Z drugiej strony, niektóre giełdy linków wyświetlają odnośniki w po-

dobny sposób, otaczając je tekstem, więc do tej wskazówki podejdź z pewnym dystansem. W końcu

Google moŜe sobie pozwolić na znacznie więcej, niŜ przeciętny webmaster. 

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej artykułem na temat Pingwina, zmiana ta jest skierowana rów-

nieŜ w strony stosujące tzw. keyword stuffing (nadmierne powtórzenia słów kluczowych), aczkol-

wiek kojarzy się on głównie z walką ze stronami o nienaturalnym profilu linków przychodzą-

cych. 

Aby  być  na  bieŜąco  ze  zmianami  w  Google,  śledź  profil  Google  Webmasters  na  Twitterze

[https://twitter.com/googlewmc] , pracowników Google oraz serwis Search Engine Land [http://se-

archengineland.com/], który opisuje wszystkie zmiany algorytmu. 

Algorytmem, o którym było głośno we wrześniu 2013 r., był tzw. Koliber  (Google Hummingbird).

Było to pewnego rodzaju odświeŜenie całego silnika, a jego głównym efektem miało być lepsze ro-

zumienie przez Google wielowyrazowych zapytań (tzw. long tail, czyli długiego ogona). Zdania na

temat wpływu aktualizacji na pozycje stron będących pod opieką pozycjonerów były podzielone
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tym bardziej, Ŝe nie podano dokładnej daty wprowadzenia Kolibra – poinformowano o nim co naj-

mniej miesiąc po jego wprowadzeniu. Z kolei w 2014 r. wprowadzono drugą wersję aktualizacji

z 2012 r., która ma na celu obniŜyć pozycje stron z duŜą ilością zgłoszeń o naruszenie praw autor-

skich (tzw. zgłoszenia DMCA). Potocznie mówi się o tej aktualizacji „Pirate Update”, a więcej

na jej  temat moŜna przeczytać  we wpisie  http://insidesearch.blogspot.com/2012/08/an-update-to-

our-search-algorithms.html [EN]. 

Systematycznie aktualizowana lista zmian z lat 2011/2012 znajduje się równieŜ w  bazie wiedzy

serwisu  SeoStation.pl [http://www.seostation.pl/wiedza/aktualnosci/lista-zmian-w-google.html]

(pełny  dostęp  dla  zalogowanych),  z  2013  r.  we  wpisie  Lista  zmian  w  Google  w  2013  r.

[http://www.seostation.pl/wiedza/aktualnosci/lista-zmian-w-google-2013.html], a z 2014 r. we wpi-

sie Lista zmian w Google w 2014 r. [http://www.seostation.pl/wiedza/aktualnosci/lista-zmian-w-go-

ogle-2014.html] BieŜące zmiany śledź w serwisie http://mozcast.com/ lub http://algoroo.com/   które

analizują globalne zmiany pozycji i prezentują je na wykresach – im wyŜszy wskaźnik na wykresie,

tym większe zawirowania w pozycjach i tym samym prawdopodobieństwo wprowadzania aktuali-

zacji w Google. 
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Zadanie praktyczne:

Zaloguj się na  Google Analytics [https://www.google.com/analytics/home/?hl=pl], przejdź do za-

kładki Pozyskiwanie → Wszystkie odesłania i sprawdź, czy ktoś wszedł na Twoją stronę za pośred-

nictwem  wpisów  zgłoszonych  w  ramach  zeszłotygodniowego  zadania.  Zwróć  równieŜ  uwagę

na  czas spędzony na stronie – jeśli  będzie niski (np. kilka sekund),  zastanów się,  czym moŜe

to  być  spowodowane.  Pamiętaj  teŜ  o  systematycznym  monitorowaniu  pozycji swojej  strony

w http://www.seostation.pl/ – czy zauwaŜyłeś juŜ pierwsze efekty dotychczasowych działań? 

Twoja strona powinna być  juŜ  gotowa na zaprezentowanie jej  na forach i blogach. Nie chodzi

o nachalną reklamę, ale z pewnością masz swoje ulubione fora i moŜesz skorzystać z moŜliwości

zamieszczenia odnośnika do swojej strony w podpisie. Komentuj takŜe wpisy na blogach tematycz-

nych, wstawiając adres swojej strony w odpowiednim polu. Nie staraj się jednak wpisywać pozy-

cjonowanych słów kluczowych w miejscu podpisu – zostanie to potraktowane za spam. 

Bez względu na to, czy planujesz zdobyć linki w ten sposób samodzielnie, czy zlecić to komuś,

skorzystaj  z  narzędzia  Brandle.pl [http://www.brandle.pl/],  które  opisałam  we  wpisie

http://www.lexy.com.pl/blog/opis-brandle-pl W duŜym skrócie, działanie narzędzia polega na tym,

Ŝe po napisaniu posta lub komentarza dodajesz link do niego do systemu, a narzędzie tworzy z tego

raport, pobierając treść posta i zbierając m.in. informacje o zdobytych w ten sposób linkach. Co ja-

kiś czas system ponownie skanuje treść posta, aby sprawdzić, czy nadal znajduje się na forum, czy

teŜ został usunięty. 
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Serwis posiada sugerowaną listę miejsc (forów, blogów i innych serwisów) przypisanych do odpo-

wiedniej tematyki. Łącznie takich stron jest kilka tysięcy, a przy kaŜdej z nich znajdują się dodatko-

we informacje m.in. na temat moŜliwości wstawiania linków pozycjonujących oraz o ewentualnej

konieczności logowania w celu napisania posta. 

Wspomniałam, Ŝe moŜesz zlecić komuś innemu wykonanie zadania praktycznego na najbliŜszy ty-

dzień.  Brandle.pl  posiada bazę  wykonawców, więc moŜesz nawiązać  współpracę  z  wybranymi

przez siebie osobami. Wybieraj głównie osoby z oznaczeniem „WyróŜniony przez Brandle.pl”. 

Na razie nie szalej z ilościami. Proponuję zacząć od ok. 30-50 wpisów z linkami miesięcznie i po-

czekać na efekty przed ewentualną kontynuacją. W końcu juŜ w poprzednich tygodniach linkowałeś

swoją stronę z innych źródeł, więc linki z forów i blogów nie będą jedynymi, a samo Google rów-

nieŜ potrzebuje trochę czasu na ich zaindeksowanie. Przy dobieraniu anchorów pamiętaj o Pingwi-

nie. Nie zalecaj teŜ zdobywania w 100% linków dofollow. 
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 4.2 Inne metody zdobywania linków

Od początku kursu przeszliśmy przez etap doboru słów kluczowych, optymalizacji strony oraz bu-

dowy zaplecza. Rozpoczęliśmy juŜ pozyskiwanie linków prowadzących do naszej strony i będzie-

my ten proces kontynuować przez cały okres jej istnienia. WaŜne jest zatem, aby chociaŜ na kilka

najbliŜszych miesięcy mieć przygotowaną obszerną listę stron, na których będziemy zamieszczać

linki. 

  Zasady pozyskiwania linków

Zanim przejdziemy do linkowania, zapoznajmy się z kilkoma waŜnymi zasadami, do których po-

winniśmy się stosować, a o których była juŜ mowa w kilku poprzednich lekcjach. 

• róŜnicowanie anchorów

UŜywajmy w anchorach słów kluczowych, pod kątem których zoptymalizowaliśmy linko-

waną podstronę – w analizowanym przypadku będą to głównie frazy „migrena”, „ leczenie

migreny” itp. Dzięki temu najszybciej zaobserwujemy efekty w postaci wzrostu pozycji na-

szej strony właśnie dla tych słów. Nie powinniśmy jednak ograniczać się tylko do nich. Sta-

rajmy się  róŜnicować anchory wstawiając w nich np. pełny adres strony, a w przypadku

stron firmowych – nazwę firmy. Nie bójmy się takŜe linków w formie „kliknij tutaj”, czy

„na stronie [adres strony]”, mimo Ŝe nie powinny one mieć zbyt duŜego udziału w ogólnym

profilu linków ze względu na to, Ŝe ich wpływ na pozycję wybranych przez nas słów klu-

czowych  jest  niewielki.  Takie  linkowanie  pozwoli  nam symulować  naturalne  działania,

co w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu. 

Kiedy update o nazwie Pingwin został wprowadzony po raz pierwszy w kwietniu 2012 r.,

Google przyjęło bardzo krytyczne stanowisko w stosunku do nienaturalnych linków przy-

chodzących. Od tej pory wyjątkowo popularne stały się filtry za backlinki – zarówno te wy-

wołane zmianami algorytmu (właściwie to Google nie nazywa ich nawet filtrami, mimo Ŝe

strony dotknięte zmianą notują tak samo duŜe spadki, jak przy działaniach ręcznych), jak i

nakładane ręcznie przez pracowników SQT (Search Quality Team), a zbyt duŜy udział lin-

ków z pozycjonowanymi słowami w anchorach zwiększa ryzyko takich filtrów. 
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• róŜnicowanie linkowanych podstron

Tak jak podczas doboru słów kluczowych i  optymalizacji  nie skupialiśmy się  wyłącznie

na stronie głównej, tak teŜ linki zdobywajmy nie tylko do niej, ale takŜe do podstron. Nie

w kaŜdym przypadku będziemy mieli moŜliwość zamieszczenia linka do podstrony, jeśli

jednak taka moŜliwość istnieje, warto z niej skorzystać. 

• róŜnicowanie źródeł linków

Nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do 1 lub 2 źródeł linków, np. do katalogów stron,

serwisów typu presell page, czy profilów na forach. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałyby lin-

ki do naszej witryny w przypadku, gdybyśmy nie zdobywali ich samodzielnie, tylko polegali

wyłącznie na innych internautach – m.in. potencjalnych klientach, osobach, którym nasza

strona wyjątkowo się spodobała czy teŜ innym uŜytkownikom – a sami skupili się na działa-

niach typowo reklamowych. Na pewno moglibyśmy liczyć na kilka linków z katalogów firm

– takie linki zazwyczaj mają formę zwykłego adresu strony, podobnie jak spory procent lin-

ków pojawiających się na forach dyskusyjnych, czyli tam, gdzie potencjalni klienci mogą

pytać o jakość oferowanych przez nas usług. Starajmy się zatem o jak największą róŜnorod-

ność w źródłach linków tak, aby cały ten proces wyglądał jak najbardziej naturalnie i aby

nie stosować łatwo wykrywalnych schematów. 

• róŜnicowanie intensywności linkowania i brak schematów

Mimo Ŝe częstotliwość wysyłania kolejnych części kursu narzucała na nas wyjątkową regu-

larność w pozyskiwaniu linków (ok. 10-15 co tydzień), od teraz zapomnijmy o wszelkich

schematach. Wiem, Ŝe na początku nauki pozycjonowania najwygodniej jest dostać gotowy

przepis, dlatego teŜ starałam się podawać na tacy gotowe rozwiązania. Jednak na tym etapie

kursu powinieneś  powoli  odzwyczajać  się  od tego,  a zatem nie ustalajmy sobie z góry,

Ŝe będziemy dodawać stronę do konkretnej liczby katalogów w ciągu dnia czy tygodnia, ale

nie dopuśćmy teŜ do długich przerw.
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• nastawienie na jakość linków

Mówi się,  Ŝe „link to link”,  jeśli  jednak przez cały czas trwania kursu wykonywaliśmy

wszystkie zadania praktyczne i  stosowaliśmy się  do wszystkich wskazówek,  z  tygodnia

na tydzień obserwowaliśmy coraz lepsze efekty. Przekonaliśmy się więc, Ŝe nie potrzebuje-

my masowego zdobywania linków za pomocą automatów czy systemów wymiany linków –

wystarczy, Ŝe znajdziemy wartościowe źródła linków w sensownej liczbie. Pisząc to zakła-

dam jednak, Ŝe na start nie wybrałeś sobie mocno konkurencyjnej strony, w przypadku któ-

rej  faktycznie moŜe być  cięŜko o efekty,  jeśli  będziesz polegał  wyłącznie na opisanych

w tym kursie metodach. Wychodzę jednak z załoŜenia, Ŝe dopóki stopień konkurencyjności

serwisu tego nie wymaga, nie ma sensu ryzykować wykorzystując znacznie bardziej agre-

sywne metody zdobywania linków. 

• wzmacnianie linków (tzw. podlinkowanie wpisów itp.)

Warto systematycznie udzielać się na forach i grupach dyskusyjnych, na których zdecydo-

waliśmy się stworzyć profil. Dzięki temu zarówno sam profil, jak i tematy z naszym udzia-

łem, zyskają na mocy poprzez linki wewnętrzne. Link wyświetlany na podstronie profilu bę-

dzie mocniejszy, jeśli napiszemy chociaŜ 10 postów na danym forum, poniewaŜ przy ich tre-

ści wyświetli się link do profilu. A im mocniejszy profil, tym więcej tzw. link juice (mocy

z linka) jest przekazywana linkom do innych stron, jak i linkom do listy naszych postów.

Mimo wszystko moŜesz wybrać kilka stron zapleczowych, na których będziesz wyświetlał

linki do najciekawszych dyskusji (np. boks „Ostatnio na forach”) – w tym oczywiście do te-

matów, w których zamieściłeś swój link. Najlepiej jednak wybierać do tego strony z 2 po-

ziomu zaplecza,  a nie te,  które linkują  bezpośrednio do pozycjonowanej  strony.  Chodzi

o uniknięcie powiązań polegających na tym, Ŝe strona zapleczowa linkuje zarówno do pozy-

cjonowanej, jak i do wpisów, które linkują do niej. 

To samo dotyczy innych serwisów, np. wzmacniania artykułów z linkami. Często pod wpi-

sem wyświetlają się linki do wcześniejszych publikacji, a jeśli dodatkowo Twój post jest

najchętniej  komentowany i  wyświetla  się  w  sidebarze  lub  stopce  dostępnej  z  poziomu

wszystkich podstron, moŜesz sporo na tym zyskać. RównieŜ w tym przypadku moŜesz pod-
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linkować najciekawsze artykuły z zaplecza. MoŜesz równieŜ wykorzystać do tego komenta-

rze na blogach korzystających z wtyczki CommentLuv, albo podlinkować swój profil poda-

jąc link do niego w polu „Twoja strona”. 

Z kolei jeśli chodzi o wpisy w katalogach, ich znaczenie jest na tyle małe, Ŝe moim zdaniem

warto podlinkować tylko te wpisy, które nie chcą się zaindeksować, albo po prostu je sobie

odpuścić. 

• róŜnicowanie rodzaju linków

Zdobywajmy nie tylko linki pozycjonujące, ale takŜe te z atrybutem nofollow. Nie skupiaj-

my się wyłącznie na linkach tekstowych, ale pozyskujmy takŜe te graficzne z odpowiednimi

opisami  alternatywnymi.  Polecam  Ci  skorzystać  z  narzędzi  takich  jak  Majestic

[https://pl.majestic.com/],  OSE [http://www.opensiteexplorer.org/] (zakładka Compare Link

Metrics) lub Ahrefs [https://ahrefs.com/] w celu sprawdzenia profilu backlinków konkuren-

cyjnych serwisów. Sprawdzaj w szczególności strony, które od dawna mają stabilną pozycję

w Google i bronią się przed zmianami algorytmów. 

PoniŜej znajdziesz przykład jednej ze stron o tematyce migreny. Mimo Ŝe na wykresach nie

widać  praktycznie  Ŝadnego  udziału  linków  innych  niŜ  tekstowe,  to  juŜ  wśród  linków

dofollow i  nofollow widać spore zróŜnicowanie. Ostatni wykres pokazuje rozkład linków

site–wide (wyświetlanych na wszystkich podstronach) i zwykłych.
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  Źródła l inków

Jeśli wykonaliśmy w całości zadanie praktyczne zawarte w poprzedniej części kursu (budowa stron

zapleczowych), oprócz naszej strony firmowej mamy m.in. serwis ogłoszeniowy, bloga, katalog

sklepów albo serwis społecznościowy. JuŜ sam rodzaj stron daje nam wskazówki co do tego, gdzie

w pierwszej kolejności zdobyć linki do tych stron.

Biorąc pod uwagę rodzaje naszych serwisów zapleczowych, moŜemy je zgłosić do:

• katalogów blogów:

• http://blogmagazyn.pl/ 

• http://blooger.pl/ 

• http://wordpress.net.pl/

• konkursów na strony:

• http://blogifirmowe.com/ 

• http://www.blogroku.pl/

• katalogów katalogów:

• http://www.katalogiseo.info/

Do dyspozycji mamy znacznie więcej źródeł linków, z których część moŜna wykorzystać zarówno

do linkowania zaplecza, jak i strony pozycjonowanej. W wielu przypadkach jednak zdobycie opisa-

nych dalej linków jest na tyle czasochłonne, Ŝe będą one dotyczyły głównie serwisów komercyj-

nych. 

Przy kaŜdej propozycji zamieszczę informację o stopniu trudności zdobycia linka z danego źródła,

preferowanej stronie docelowej oraz anchorze, a takŜe średniej cenie – proszę jednak, abyś w szcze-
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gólności do ceny podszedł z dystansem, poniewaŜ są one orientacyjne i w ustalaniu ich bazowałam

na własnym doświadczeniu. 

• rozsyłanie informacji prasowych

• Poziom trudności: średni

• Linkowana strona docelowa: strona główna

• Linkowany anchor: adres strony

• Koszt 1 linka: ok. 100 zł

Głównym celem publikacji informacji prasowych nie jest co prawda link building, jednak

„efektem ubocznym” jest zazwyczaj przynajmniej kilka linków pozycjonujących. Jeśli więc

masz moŜliwość przygotowania materiałów prasowych, warto wiedzieć, na co zwrócić uwa-

gę i gdzie je publikować, aby (w nieznacznym stopniu) pomogły one takŜe w pozycjonowa-

niu. Ponadto, wyniki wyszukiwania Google dla niektórych zapytań składają się m.in. z wia-

domości, więc jeśli nasz materiał trafi do serwisu dodanego do Google News (przykład po-

niŜej), mamy szansę na pozyskanie dodatkowego ruchu. 

Zacznijmy od tego, jakich tematów moŜe dotyczyć  taki materiał. W przypadku najwięk-

szych serwisów, sama zmiana w zarządzie jego właścicieli wystarczy do tego, aby informa-

cja ta szybko się rozprzestrzeniła. Pozostali muszą się nieco bardziej postarać, aby zaintere-

sować redaktorów. 
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Oto kilka przykładowych tematów:

• Raport o zarobkach – temat zawsze na czasie i zawsze wzbudzający kontrowersje.

Jeśli prowadzisz serwis ogłoszeniowy, serwis z ofertami pracy, lub branŜowy portal,

na którym masz dostęp do specjalistów, przeprowadź ankietę na temat ich zarobków

i przygotuj materiał na ten temat;

• Wyniki badań – np. o tym, co w danym sezonie sprzedaje się najlepiej w sklepie,

którym się zajmujesz, czego szukają internauci (dane z wyszukiwarki wewnętrznej),

a na co najchętniej wydają;

• Wywiady branŜowe – im bardziej popularna lub kontrowersyjna osoba, tym więk-

szym zainteresowaniem powinien się cieszyć materiał. 

Notkę prasową moŜesz przygotować i opublikować samodzielnie lub zlecić to agencji PR.

Niestety koszt takiej usługi jest dość wysoki, bo zaczyna się od ok. 500, ale moŜe teŜ prze-

kraczać  1000 zł netto za jednorazowe zlecenie. Jeśli wi ęc zdecydujesz się na to głównie

ze względu na linki, moŜesz przepłacić. Aby samodzielnie się tym zająć, zacznij od zapo-

znania się z tym poradnikiem [http://pressence.com.pl/?m=m45], a następnie wybierz media

– zarówno mocno powiązane tematycznie z Twoim serwisem,  jak i  te  bardziej  ogólne,

np. związane z pracą, w przypadku raportu o zarobkach w dowolnej branŜy. 

Bazę serwisów tematycznych znajdziesz na stronie http://fastpr.pl/baza-mediow.html (moŜe

być mało aktualna, ale to zawsze jakaś lista wyjściowa), ale najlepiej będzie, jeśli poświę-

cisz chwilę na samodzielne poszukiwania. Ułatwisz to sobie przez wyszukanie stron, na któ-

rych została opublikowana informacja prasowa na temat konkurencyjnego serwisu – wystar-

czy wejść na jeden z serwisów z informacjami prasowymi i wybrać tematykę, która Cię inte-

resuje, a następnie pogooglować fragmenty i postarać się o publikację w podobnych serwi-

sach. Jeśli  planujesz systematycznie prowadzić  tego typu działania dla swojego serwisu,

utwórz  bazę  mailingową  (np.  w  Fumpie [http://efump.eu/]  lub  FreshMailu

[http://freshmail.pl/]  (recenzję  moŜesz  przeczytać

na http://blog.brandle.pl/post/79448707275/freshmail) tych serwisów, aby rozesłać przygo-
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towany materiał do wszystkich naraz. Pamiętaj równieŜ o serwisach, które dają moŜliwość

samodzielnego dodania materiału, bo to w nich będzie najłatwiej o publikację. 

Z wielotematycznych serwisów, linki pozycjonujące zdobędziesz m.in. na:

• http://centrumpr.pl/ oraz  powiązanych  z  nim  http://archnews.pl/

http://news.kafito.pl/ i kilku tematycznych – publikacja następuje automatycznie;

• http://innews.pl/

• http://www.informacjepr.pl/

• http://www.wirtualnemedia.pl/

• http://www.wiadomosci24.pl/ 

• http://www.publikuj.org/ 

Nie ograniczaj się oczywiście tylko do stron, z których moŜesz pozyskać linki pozycjonują-

ce – skoro zdecydowałeś się poświęcić swój czas (albo finanse) na przygotowanie materiału,

niech zostanie on opublikowany na jak największej liczbie stron. 

Na koniec jeszcze jedna rada, aby w treści informacji przynajmniej raz zamieścić pełny ad-

res strony www, łącznie z „http”, np. w podsumowaniu notki.  Zwiększysz wtedy szansę

na aktywny link. Raczej nie powinieneś  liczyć  na odnośniki  ze słowami kluczowymi w

anchorach, poza tym Google po ostatnich zmianach wytycznych jest bardziej wraŜliwe na

zoptymalizowane linki znajdujące się w materiałach prasowych, o czym przeczytasz w tym

artykule [https://support.google.com/webmasters/answer/66356].

I jeszcze kilka konkretnych danych na temat jednej z moich zeszłorocznych informacji pra-

sowych:

• 57 publikacji , jednak wiele z nich to te same teksty opublikowane na wielu subdo-

menach kilku serwisów – po ich pominięciu zostało ich 20;
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• 11 publikacji z linkami  – 9 dofollow i 3 nofollow.

Koszt ograniczał się do opłaty za opracowanie notki, jednak wymagało to sporo czasu. Ma-

teriał bazował na wynikach ankiety, w której udział brało ponad 4000 uŜytkowników. 

MoŜesz się zastanawiać, jak podejść do problemu publikacji tej samej treści na wielu stro-

nach, ale nie obawiaj się o duplicate content. MoŜe się to odbić negatywnie tylko wtedy, kie-

dy tę samą informację zamieścisz w swoim serwisie, jednak efekt powinien być widoczny

tylko na podstronie z notką – szukając jej fragmentów w Google, to inne serwisy mogą się

wyświetlać jako pierwsze, a nie Twój. 

• publikacja artykułów sponsorowanych, wpisów gościnnych, wymiana treścią

• Poziom trudności: średni

• Linkowana strona docelowa: dowolna, ale z naciskiem na stronę główną

• Linkowany anchor: dowolny, ale z naciskiem na frazy brandowe (nazwa serwisu lub

jego adres)

• Koszt 1 linka: 0-1000 zł w zaleŜności od rodzaju współpracy i serwisu, zazwyczaj

moŜna zamówić publikacje w granicach 40-100 zł

Mając ciekawe treści moŜemy albo zapłacić za ich publikację w innych tematycznych serwi-

sach, albo zaproponować wymianę materiałów. Jeśli nie będzie moŜliwości zamieszczenia

linka w treści, postarajmy się chociaŜ o link pod artykułem w postaci „Źródło informacji:

domena.pl” albo „Materiał dostarczony przez serwis z ofertami pracy domena.pl”.

Publikacja tekstów z linkami jest moŜliwa na róŜnych zasadach.  Artykuły sponsorowane

to opłacone teksty, w których (w przypadku branŜy SEO) mają się znaleźć linki pozycjonu-

jące. Najlepiej jest wybierać do nich serwisy tematyczne, niestety te najpopularniejsze mogą

mieć stawki po 500, 700 a nawet 1000 zł i więcej. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie

przygotować materiału do publikacji, do tej ceny musisz dodać koszt opracowania tekstu –

redaktorzy niektórych serwisów mogą go samodzielnie przygotować, oczywiście za dodat-
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kową opłatą. Jeśli stać Cię na takie stawki, rozpocznij poszukiwania i zapytaj redaktorów

wybranych serwisów o tę formę współpracy. Doprecyzuj jednak, Ŝe zaleŜy Ci na zamiesz-

czeniu w tekście aktywnego linka przekazującego PR, a takŜe na stałej publikacji. 

Znacznie łatwiejszą i mniej kosztowną opcją jest serwis https://www.whitepress.pl/ i od razu

zachęcam  Cię  do  przeczytania  mojej  recenzji  na  jego  temat  -

http://www.lexy.com.pl/blog/recenzja-whitepress-pl.html 

MoŜesz zamówić w nim artykuły sponsorowane nawet z 2 linkami. Treść moŜe w całości

dotyczyć Twojego serwisu i być typowym wpisem reklamowym, a moŜe tylko we fragmen-

cie nawiązywać do reklamowanej strony. Rejestracja jest darmowa i moŜliwa pod adresem

https://www.whitepress.pl/konto/rejestracja DuŜym plusem serwisu jest  to,  Ŝe nie musisz

czekać aŜ moderatorzy przygotują dla Ciebie propozycje stron, na których moŜesz opubliko-

wać tekst – wystarczy, Ŝe dodasz stronę, którą chcesz reklamować, a propozycje pojawią się

automatycznie. PoniŜej widać przykładową listę propozycji dla stron z tematyki motoryza-

cyjnej.

Zwróć uwagę na dane dotyczące statystyk odwiedzin tych serwisów, dzięki którym moŜesz

je wykorzystać nie tylko do celów SEO, ale przede wszystkim do promocji swoich stron tym

bardziej,  Ŝe niektóre z serwisów reklamują  post na swoich profilach społecznościowych.

Warto równieŜ zwrócić uwagę na to, Ŝe tekst do publikacji moŜna dostarczyć samodzielnie,

zlecić redaktorom White Press albo zamówić go bezpośrednio u wydawcy (opcja ta jest do-

stępna tylko u niektórych wydawców). Po kliknięciu w przycisk „Zobacz oferty” zobaczysz

szczegóły na temat moŜliwych do wyboru opcji. 

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 73



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Na White Press moŜesz takŜe dodać  własne teksty (tzw. artykuły eksperckie) z  linkami

w notce biograficznej. W takim przypadku musisz jednak sam czekać, aŜ któryś z wydaw-

ców zainteresuje się Twoim tekstem i postanowi go opublikować. 

Oprócz współpracy odpłatnej, moŜesz poszukać serwisów umoŜliwiających bezpłatną publi-

kację  wpisów gościnnych, lub teŜ zainteresowanych wymianą treści. Publikując wpis go-

ścinny na blogu, zazwyczaj będziesz miał do dyspozycji stopkę autorską, w której oprócz

podpisu (najlepiej imienia i nazwiska) zamieścisz swój krótki opis z ewentualnymi linkami.

Jeśli piszesz dla innych blogów, nie zapomnij oznaczyć w odpowiedni sposób, Ŝe to Ty je-

steś autorem tych artykułów. We wspomnianej juŜ stopce autorskiej zamieść link do swojego

profilu na Google+ (załóŜ go teraz, jeśli jeszcze nie masz tam konta) pamiętając o formie

linka – do linka do Twojego profilu dopisz końcówkę ?rel=author. Na przykładzie mojego

profilu, link ten wygląda tak: https://plus.google.com/111303100658104843139?rel=author

Następnie, po zalogowaniu się na profil Google+, przejdź do zakładki „O mnie” do sekcji

„ Inne profile” lub „Udziela się w” i tam wstaw link do swojego profilu na danym blogu.

Na swoim blogu równieŜ wstaw taki link (podmień link na swój):

<link rel="author" href="https://plus.google.com/11 1303100658104843139" />

Dzięki  temu  Google  przypisze  artykuł  do  Twojego  profilu,  co  –  jeśli  nawet  teraz  nie

ma wpływu – w przyszłości moŜe wpłynąć na zaufanie do Twoich materiałów. 

Ostatnim sposobem na linki w treści na mocnych, tematycznych serwisach, jest  szukanie

opublikowanych juŜ artykułów  i prośba o zamieszczenie w nich linka. Przykładowo, jeśli

pozycjonujesz serwis ze zleceniami, poszukaj tekstów w stylu „X pomysłów na zarabianie”

i zaproponuj albo rozwinięcie tematu o pomysł odpowiadający jednej z kategorii Twojego

serwisu (np. copywriting), albo – jeśli dany pomysł został juŜ opisany – dopisanie do niego
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adresu Twojej strony jako przykładu, gdzie moŜna znaleźć zlecenia, lub zamieścić swoją

ofertę. W takim przypadku anchorami będą zazwyczaj nazwy/adresy serwisów. 

• serwisy dziennikarstwa obywatelskiego 

• Poziom trudności: łatwy

• Linkowana strona docelowa: dowolna

• Linkowany anchor: dowolny

• Koszt 1 linka: 0

Wydzieliłam to jako osobny rodzaj głównie ze względu na łatwość zdobycia takiego linka,

ale takŜe mniejsze powiązanie tematyczne między pozycjonowanym serwisem, a stroną,

na której tekst jest publikowany. 

Tego typu serwisy pozwalają nam w szczególności na linkowanie głębokie, czyli zamiesz-

czanie linków do wybranych przez nas podstron, a nie jedynie do strony głównej. Publikacje

artykułów zacznijmy od serwisów tematycznie zbliŜonych do naszego, a dopiero później

przejdźmy do wielotematycznych. Starajmy się wybierać tylko te najlepsze strony cieszące

się popularnością wśród internautów, chociaŜ moŜe to nie być łatwe w przypadku typowych

precli. Odrzućmy strony, które emitują linki z systemów wymiany – dodawanie artykułów

do nich moŜe być stratą czasu i pieniędzy wydanych na przygotowanie takich materiałów

ze względu na ryzyko nałoŜenia na te strony filtrów od wyszukiwarek. 

Zacznij od następujących serwisów:

• http://centrumpr.pl/

• http://artelis.pl/ 

• http://www.eioba.pl/ (dostępne są równieŜ inne wersje językowe)

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 75



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

• http://e-journalist.pl/ 

• http://sbart.pl/ 

• http://www.publikuj.org  /

Warto mieć na uwadze wspomnianą wcześniej zmianę w wytycznych dla webmasterów:

„Oto przykłady systemów wymiany linków, które mogą negatywnie wpłynąć na pozycję wi-

tryny w wynikach wyszukiwania: 

(…) duŜa liczba artykułów sponsorowanych lub gościnnych wpisów z linkami zawierający-

mi wiele słów kluczowych w tekście kotwicy”

Podkreślona jest tutaj duŜa skala działań, jak i mocno zoptymalizowane linki. Naturalnie

wyglądające linki wymuszą jednak na Tobie uŜytkownicy tych serwisów, którzy nie powinni

mieć wraŜenia, Ŝe materiał został opublikowany wyłącznie w celach SEO. Realizuj w ten

sposób oba cele – promocję serwisu bądź nazwiska oraz korzyści w postaci odnośników. 

• linki ze wzmianek o serwisie

• Stopień trudności: łatwy - średni

• Linkowana strona docelowa: strona główna

• Linkowany anchor: nazwa bądź adres strony, imię i nazwisko autora, ewentualnie

połączenie adresu strony ze słowem kluczowym

• Koszt za 1 link: 0 zł

Narzędzia https://en.mention.net/ i http://www.google.pl/alerts?hl=pl pomogą Ci w szukaniu

wzmianek o Twoim serwisie. Wystarczy wpisać adres strony lub nazwę marki, aby znaleźć

materiały na jej temat lub otrzymywać mailowe powiadomienia o wzmiankach. 
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Zwróć uwagę na to, czy kaŜda ze wzmianek zawiera aktywny odnośnik do strony. Jeśli

nie, to doskonała okazja do tego, aby się tam znalazł. Skontaktuj się zatem z redaktorami

serwisów, na których wspomniano o Twojej stronie, z prośbą o zamieszczenie aktywnego

linka w miejscu nazwy serwisu. Niestety im bardziej popularna strona, tym szansa na odno-

śnik mniejsza ze względu na to, Ŝe te najbardziej znane od razu przedstawią Ci cennik za ar-

tykuł sponsorowany. Inne natomiast absolutnie nie zezwalają na jakiekolwiek aktywne linki

– stąd teŜ poziom trudności ustaliłam pomiędzy łatwym a średnim, mimo Ŝe początkowo

wydaje się to takie łatwe działania. 

• linki wymagane ze względu na prawa autorskie

• Poziom trudności: łatwe - średnie

• Linkowana strona docelowa: podstrona

• Linkowany anchor: tytuł podstrony, adres podstrony

• Koszt za 1 link: 0 zł

Mimo Ŝe nikomu się to nie podoba, wielu właścicieli stron nie szanuje naszych praw autor-

skich innych osób i korzysta z naszych grafik bądź tekstów. W takim przypadku moŜemy

albo Ŝądać usunięcia materiałów chronionych prawem autorskim, a wykorzystanych bez na-

szej wiedzy i zgody, albo… wykorzystać je do zdobycia linków.

Pierwsza  sprawa,  od  której  zacznę,  to  korzystanie  z  narzędzia http://tynt.com/ które

do skopiowanego tekstu dokleja fragment w postaci:

Materiał pochodzi ze strony „Tytuł podstrony”

Tekst moŜe być dowolny, a ustawia się go podczas instalacji skryptu na stronie i moŜna

go później w dowolnym momencie zmienić. Jak to działa? Za kaŜdym razem, kiedy ktoś

skopiuje fragment tekstu z naszej strony i wkleja w inne miejsce, nad albo pod fragmentem

dokleja się notka autorska wraz z linkiem. Oczywiście kaŜdy moŜe taką „doklejkę” usunąć,

ale przynajmniej istnieje cień szansy na zachowanie tej informacji. Tynt.com śledzi kopio-
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wane fragmenty i daje wgląd do statystyk. MoŜna równieŜ poszukać w Google fragmentu

doklejanego tekstu, aby w ten sposób znaleźć kopie. 

Kolejna sprawa to kontakt z właścicielami stron, na których skopiowano nasze teksty (lub

zdjęcia), z pominięciem informacji o źródle. Wśród takich serwisów zazwyczaj moŜna zna-

leźć zarówno strony zapleczowe, na których cięŜko będzie o dane kontaktowe, jak i strony

firmowe, czy portale tematyczne. Bardzo często winowajcą okazuje się być niedoświadczo-

ny pracownik, który przypisał sobie autorstwo do tekstu, o czym właściciel nawet nie wie-

dział.  Dlatego tego typu rozmowy trzeba przeprowadzać  kulturalnie,  ale teŜ  stanowczo.

W zaleŜności od jakości strony kopiującej, moŜesz albo napisać w sprawie całkowitego usu-

nięcia Twoich materiałów, albo pozwolić na dalsze ich wykorzystanie pod warunkiem wska-

zania źródła – pamiętaj jednak, Ŝe link powinien być pozycjonujący i kierować dokładnie

do tej podstrony, na której znajduje się oryginalny tekst, aby wyszukiwarki nie miały pro-

blemu z rozpoznaniem oryginału od kopii. Pod tym kątem anchor jest dowolny, jednak wy-

korzystaj moŜliwość i poproś o link z anchorem w formie tytułu podstrony z oryginałem. 

Ostatnim z pomysłów w tym punkcie jest samodzielne szukanie mocnych serwisów tema-

tycznych i proponowanie wykorzystania naszych zdjęć, lub fragmentów artykułów, pod wa-

runkiem  zamieszczenia  informacji  o  źródle  w  wiadomej  postaci.  Nie  ingeruj  jednak

w wygląd linka – najbardziej naturalnie będzie wyglądał wtedy, kiedy o jego formie zadecy-

duje właściciel strony. Wyjątkiem są sytuacje, w których kopiowane są obszerne fragmenty

artykułu – w takiej sytuacji, zgodnie z zaleceniem Google, naleŜy postarać się o link pozy-

cjonujący, kierujący do podstrony z oryginalnym artykułem. Anchor takiego linka nie powi-

nien mieć znaczenia – najwaŜniejsze jest wskazanie Googlebotowi, który z materiałów jest

oryginalny, a który jest kopią. 

• dostarczanie przynęt na linki (tzw. linkbaiting)

• Poziom trudności: średni - trudny

• Linkowana strona docelowa: podstrona

• Linkowany anchor: tytuł podstrony, adres podstrony
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• Koszt za 1 link: 0 zł

Linkbaiting to  opracowywanie na tyle  ciekawych  treści,  Ŝeby uŜytkownicy sami  chcieli

do niej bezinteresownie odsyłać przez linki. Nie jestem w stanie opisać tego tematu szeroko

w materiale, w którym temat linków jest tylko jednym z wielu działów tym bardziej, Ŝe kon-

kretne pomysły trzeba dostosować do tematyki strony. 

Są jednak pewne uniwersalne pomysły, które mają szansę sprawdzić się w wielu branŜach,

a  które  opisałam  juŜ  w  artykule  http://sprawnymarketing.pl/artykuly/skutecznosc-

pomyslow-na-linkbaiting/

• wymiana linków

• Poziom trudności: łatwe - średnie

• Linkowana strona docelowa: dowolna

• Linkowany anchor: dowolny

• Koszt za 1 link: 0 zł

Wymiana powinna polegać na tym, Ŝe my zamieszczamy linki do stron partnerów na zaple-

czu (w szczególności na 1 poziomie zaplecza), a partnerów prosimy o linki do pozycjono-

wanych przez nas stron. Na stronie pozycjonowanej nie powinniśmy wstawiać ani linków

zwrotnych do katalogów, ani do stron, z którymi wymieniliśmy się linkami, chyba Ŝe są to

naprawdę dobre serwisy i wymiana ta ma bardziej charakter reklamowy, niŜ nastawiony tyl-

ko na podbicie pozycji. Dla bezpieczeństwa powinniśmy jednak wymieniać się linkami gra-

ficznymi głównie ze względu na to, Ŝe taka forma wymiany nie jest naduŜywana w działa-

niach link buildingu, a tym samym Google nie miało powodów do tego, aby skupić się

na eliminacji takiego linkowania. 

Jeśli  pierwsze strony zapleczowe utworzyłeś  dopiero po ostatniej  lekcji,  nie skorzystasz

jeszcze z tej moŜliwości. Poczekaj, aŜ strony będą miały wystarczająco dobry profil linków,

aby tego typu współpraca mogła kogokolwiek zainteresować. Jeśli jednak masz juŜ serwisy
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z dłuŜszym staŜem i backlinkami, z pewnością będzie o to znacznie łatwiej. Poszukaj zatem

serwisów o zbliŜonej tematyce, przeszukując katalogi stron, np.:

• http://www.dmoz.org/World/Polski/ 

• http://kataloog.info/ 

• http://katalogseo.net.pl/ 

i przechodząc od razu do wybranej kategorii. 

Kolejne  źródło  dobrej  jakości  serwisów  to  serwisy  prowadzące  konkursy  na  blogi,

np. http://www.blogroku.pl/ gdzie po wyborze kategorii znajdziemy listę uczestników. Na-

stępnie przeszukaj Google po interesujących Cię frazach – nie wybieraj jednak stron z to-

powych pozycji, chyba Ŝe szukasz dość niszowej frazy i nie trafisz w ten sposób na popular-

ne serwisy, które nawet nie odpiszą na zapytanie w sprawie wymiany. Podejrzyj teŜ  linki

do konkurencyjnych stron – być moŜe w ten sposób uda Ci się znaleźć kolejnych partne-

rów do wymiany. Na zakończenie, nie zapomnij zamieścić na stronach zapleczowych for-

mularza kontaktowego. Jeśli strona będzie się dobrze prezentowała zarówno pod kątem wi-

zualnym, jak i pod kątem SEO, być moŜe to właściciel innej strony jako pierwszy zwróci się

do Ciebie z zapytaniem o moŜliwość współpracy. 

• zakup linków

• Poziom trudności: łatwe - średnie

• Linkowana strona docelowa: dowolna

• Linkowany anchor: dowolny

• Koszt za 1 link: do ustalenia

W pierwszej kolejności zapomnijmy o zakupie linków na Allegro i innych serwisach au-

kcyjnych. Wyrabiajmy w sobie nawyk trzymania się z daleka od wszelkiego rodzaju „ma-

sówki”, czyli zbieraniu jak największej liczby klientów i wykonywanie zleceń bez indywi-
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dualnego podejścia do nich. Jeśli zdecydujemy się na zakup linków, to starannie wybierajmy

strony, do których zdecydujemy się wysłać propozycję tego typu współpracy. 

Szukanie  stron  moŜe się  odbywać  na  identycznej  zasadzie,  jak  w  przypadku wymiany.

W tym przypadku jednak jakość stron moŜe być wyŜsza, bo i do zaproponowania mamy coś

więcej (opłata), niŜ tylko link z zaplecza. Powinniśmy równieŜ skupić się na szukaniu stron,

dla których płatne linki to nowy temat – dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo,

Ŝe nasze linki będą nielicznymi płatnymi na danej stronie. 

Do dyspozycji mamy teŜ giełdy linków, jednak jest to droga na skróty, która niesie za sobą

znacznie większe ryzyko, niŜ płatne linki na starannie wyselekcjonowanych stronach. Pro-

blemem jest przede wszystkim jakość tych serwisów, ale równieŜ liczba linków wychodzą-

cych z nich – zazwyczaj kaŜda podstrona emituje inny zestaw, przez co systemy takie upo-

dabniają się do stron uczestniczących w standardowych systemach wymiany linków. Dlate-

go jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tej formy pozyskiwania linków, rób to głównie

na stronach zapleczowych, do których kupisz w ten sposób tanie linki. Do wyboru masz

m.in. giełdy  Linkolo [http://linkolo.pl/] i  Prolink [http://prolink.pl/], które zrecenzowałam

we  wpisach  http://www.lexy.com.pl/blog/recenzja-linkolo-pl.html oraz

http://www.lexy.com.pl/blog/pierwsze-wrazenia-z-prolink-pl.html 

W tym miejscu nie mogę jednak pominąć informacji o listopadowych (z 2014 r.) karach za-

równo dla stron emitujących linki z Prolinka, jak i tych, które kupowały odnośniki w tym

systemie.  Szczegóły  na  ten  temat  znajdują  się  we  wpisie

http://www.seostation.pl/wiedza/aktualnosci/powiadomienia-o-nienaturalnych-linkach.html

i przynajmniej na jakiś czas warto wstrzymać się z zamawianiem linków na tej giełdzie, aby

upewnić się, czy to jednorazowa akcja i czy system wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia

przed wykryciem naleŜących do niego stron. Jednym z nich mogłaby być rezygnacja z obec-

nego sposobu wyświetlania, który wyglądem przypomina standardowy SWL – są to linki

w sidebarach, które są otoczone tekstem, a co najgorsze, kaŜda podstrona wyświetla inną

paczkę linków. W naturalnych warunkach nie znajdzie się strony przeciętnego webmastera,

który wyświetla linki w taki sposób, stąd wyjątkowa łatwość w wykryciu tych linków. 

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 81



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

• komentowanie wpisów na blogach

• Poziom trudności: łatwy

• Linkowana strona docelowa: strona główna, lub podstrona z wpisem

• Linkowany anchor: imię i nazwisko/ksywka, ewentualnie nazwa strony, w niektórych
przypadkach tytuł ostatniego wpisu

• Koszt za 1 link: 0 zł

W tym przypadku główną zasadą powinno być brak spamowania. Komentarze dodawajmy

tylko do wpisów, z którymi się w pełni zapoznaliśmy i do których moŜemy dodać kilka słów

od siebie. W przypadku WordPressa anchorem linka w komentarzu jest imię – nie powinni-

śmy w Ŝaden sposób próbować zamieścić w tym polu anchora w postaci słów kluczowych

tym bardziej,  Ŝe większość  blogów dodaje  atrybut  nofollow do komentarzy.  Unikniemy

w ten sposób ryzyka posądzenia o spam, a komentarz będzie miał dzięki temu większą szan-

sę na jego zatwierdzenie. Nie naleŜy na siłę próbować przemycić linka w treści komentarza. 

Aby przygotować listę blogów o interesującej nas tematyce, moŜemy poszukać blogów ko-

rzystających z systemu komentarzy CommentLuv [http://www.commentluv.com/]. Dodając

komentarz na takiej stronie, mamy moŜliwość podania adresu naszej strony i wybrania wpi-

su, który ma zostać podlinkowany, oczywiście z odpowiednim anchorem. W przygotowaniu

takiej listy pomocna będzie komenda:

inurl:wp–content/plugins/commentluv

wpisana w Google. Zwróci ona serwisy korzystające z tej wtyczki, które nie zablokowały

przed indeksacją folderu z wtyczkami. 

Gotowe listy blogów CommentLuv znajdują się na stronach:

• http://techformator.pl/lista-blogow-commentluv/ 

• http://www.evive.pl/polskie-blogi-commentluv/ 
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Warto takŜe poszukać blogów korzystających z wtyczek umoŜliwiających zdjęcie domyślne-

go atrybutu nofollow z linków w komentarzach. Są to m.in. NoFollow Free oraz Dofollow,

a blogi korzystające z nich moŜna znaleźć w Google dzięki następującym zapytaniom:

inurl:wp-content/plugins/nofollow-free

inurl:wp-content/plugins/sem-dofollow

Aby znaleźć więcej nazw wtyczek, na stronie http://wordpress.org/plugins/ wyszukaj frazy

„nofollow” i „ dofollow”, a następnie w zakładce„Installation” znajdź pełną nazwę folderu. 

• posty na forach 

• Poziom trudności: łatwy

• Linkowana strona docelowa: dowolna

• Linkowany anchor: dowolny

• Koszt za 1 link: 0 zł

Tę formę zdobywania linków omówiłam juŜ przy okazji jednego z zadań praktycznych. Naj-

waŜniejsza zasada jest  tu  taka sama,  jak przy komentowaniu wpisów na blogach,  czyli

to, aby nie spamować i aby wypowiadać się tylko wtedy, jeśli wniesiesz coś wartościowego

do tematu. Postaraj się wyczuć, w którym momencie moŜesz zamieścić link w taki sposób,

aby nie zarzucono Ci  nachalnej  reklamy. Wyjątkowo ostroŜnie podchodź  do wstawiania

w  treści  postów  linków  z  SEO anchorem,  tzn.  z  najwaŜniejszym  słowem  kluczowym

w anchorze.  Praktycznie  zawsze  wygląda  to  jak  spam,  chyba  Ŝe  zrobisz  to  umiejętnie

i np. podlinkujesz kilka artykułów z ich tytułami w anchorach. Łatwiej jest wykorzystać

podpis do wstawienia linka z poŜądanym przez Ciebie słowem kluczowym. UwaŜaj jednak,

aby z tym nie przesadzić, poniewaŜ Google jest coraz bardziej wyczulone na takie działania.

Kampanię na forach (blogach równieŜ) moŜesz przeprowadzić samodzielnie, albo nawiązać

współpracę  z osobami w serwisie  Brandle.pl [http://www.brandle.pl/]. Skorzystaj z niego

w szczególności, jeśli planujesz działania na wielu forach i potrzebujesz monitorować dzia-
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łania.  Oprócz  forów,  wykorzystuj  takŜe  serwisy  typu  Q&A  (pytania  i  odpowiedzi),

np. http://www.pytajnia.pl/. 

• aktualizacja niedziałających linków

• Poziom trudności: łatwy 

• Linkowana strona docelowa: dowolna

• Linkowany anchor: dowolna

• Koszt za 1 link: 0 zł 

Metoda ta jest czasochłonna, dlatego warto tylko raz na jakiś czas analizować linki przycho-

dzące do serwisu, które kierują  do nieistniejących juŜ  podstron, albo tych zawierających

przekierowanie na nowy adres.  Skoro ktoś  juŜ  wcześniej  wstawił  link do naszej  strony,

to jego aktualizacja nie powinna stanowić najmniejszego problemu. 

Analizy linków dokonasz za pomocą następujących narzędzi:

• http://www.majestic.com/ - pełna analiza jest bezpłatna dla zweryfikowanych stron –

na  http://www.seostation.pl/wiedza/porady/raport-z-linkow-majestic-seo.html znaj-

dziesz pełną instrukcję generowania szczegółowego raportu;

• https://ahrefs.com/ - pełna analiza jest bezpłatna dla zweryfikowanych stron;

• http://www.opensiteexplorer.org/

• https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pl   

• analiza linków do konkurencji

Ciekawym źródłem pomysłów na linki jest analiza profilu linków konkurencji. Na podobnej

zasadzie, na jakiej szukaliśmy słów kluczowych generujących ruch na stronach konkurencji,
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sprawdź backlinki prowadzące do ich stron i postaraj się zdobyć na nich linki do Twojego

serwisu. 

Przy sprawdzaniu backlinków dobrze jest wybrać sobie jedną najwaŜniejszą dla nas stronę,

aby porównywać ze sobą dane pochodzące z tego samego źródła. Nie ma sensu porówny-

wać danych o backlinkach 2 stron z 2 róŜnych źródeł, poniewaŜ liczby te mogą się znacząco

róŜnić.  Do  tego  typu  analizy  moŜe  nam  posłuŜyć  równieŜ  narzędzie

http://www.linkdetox.com/ pomocne  przy  analizie  i  wyszukaniu  toksycznych  linków

(na http://www.lexy.com.pl/blog/jak-rozpoznac-toksyczne-linki.html znajdziesz skróconą in-

strukcję) – z wersji testowej moŜna skorzystać na stronie http://cemper.co/trial i wymagana

jest  tzw.  płatność  Tweetem  –  na  Twoim  profilu  na  Tweeterze  zostanie  opublikowana

wzmianka o serwisie i od razu otrzymasz dostęp do konta. Po sprawdzeniu serwisów konku-

rencyjnych, uzyskamy takŜe linki oznaczone jako  Healthy, a więc takie z mocnych stron.

NaleŜy jedynie pamiętać o tym, Ŝe to tylko automatyczna analiza, a takiej nigdy nie moŜna

ufać w 100%. 

Część z opisanych tu metod na linki moŜna zastosować niezaleŜnie od rodzaju strony, inne musisz

odpowiednio dopasować do serwisu, którym się zajmujesz. Nie wspomniałam w ogóle o w pełni

automatycznych metodach pozyskiwania backlinków, poniewaŜ  nie polecam ich ze względu

na masowość i brak kontroli nad tym, gdzie pojawi się nasz link. Do takich odradzanych przeze

mnie  działań  naleŜy korzystanie  z:  systemów wymiany linków (tzw.  SWLe –  wśród  polskich

są m.in.: Gotlink, Statlink, e-Weblink, LinkMe, vSEO), automatów do katalogowania i preclowania

(np. SEO Adder), Scrapeboxa (umoŜliwia spamowanie komentarzy), Xrumera (umoŜliwia głównie

spamowanie forów) – tzw. blasty, o których moŜesz czytać na forach i blogach, to właśnie podlin-

kowanie ostatnimi ze wspomnianych narzędzi. Korzystając z nich, całkowicie tracisz kontrolę nad

tym, gdzie będą się wyświetlać Twoje linki, a pojawią się one m.in. na zagranicznych stronach.

To równieŜ działania obarczone największym ryzykiem, jeśli chodzi o filtry za nienaturalne linki

przychodzące, a strony emitujące linki z tego typu systemów, są z kolei naraŜone na wykluczenie

z indeksu (tzw. ban). 
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Uwaga na toksyczne linki!

Jeśli zajmujesz się stroną, do której juŜ prowadzą jakieś linki, bądź teŜ zauwaŜyłeś, Ŝe konkurencja

próbuje depozycjonować Twój serwis przez skierowanie do niego niskiej jakości odnośników, po-

winieneś zadbać o ich eliminację. Google coraz bardziej krytycznie podchodzi do linków, które wy-

szukiwarka uzna za nienaturalne, dlatego naleŜy trzymać rękę na pulsie i analizować profil linków

co jakiś czas, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami takich działań. 

O  tym,  jak  rozpoznać  toksyczne  linki,  napisałam  niedawno  na  swoim  blogu

[http://www.lexy.com.pl/blog/jak-rozpoznac-toksyczne-linki.html], opisując analizę właśnie na przy-

kładzie wspomnianego wcześniej narzędzia Link Detox. Temat depozycjonowania równieŜ juŜ opi-

sałam  w  artykule  ZauwaŜyłeś  próby  depozycjonowania?  Reaguj  szybko

[http://www.lexy.com.pl/blog/proby-depozycjonowania.html]. 
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Zadanie praktyczne:

Tradycyjnie  zaloguj  się  na  Google  Analytics [https://www.google.com/analytics/home/?hl=pl]

i przeanalizuj dane ze statystyk. Porównaj liczbę wejść organicznych z Google wraz z pozycjami

strony. Czy zauwaŜyłeś jakieś frazy, które mimo osiągnięcia wysokich pozycji nie generują prak-

tycznie Ŝadnego ruchu? Jeśli  tak, moŜe lepiej będzie z nich zrezygnować  i  zastąpić  je innymi?

Zwróć równieŜ uwagę na wskaźnik odrzuceń – pokazuje on, jaki procent uŜytkowników opuściło

daną podstronę tuŜ po wejściu na nią – i zastanów się, czy problem wynika z zawartości samej stro-

ny, czy moŜe ze złego skierowania ruchu na nią. 

Poznałeś juŜ kilka sposobów na zdobywanie linków. Dzisiejsze propozycje źródeł linków są zaleŜ-

ne od rodzaju serwisu, jakim się zajmujesz. 

Jeśli jest to strona firmowa, zgłoś ją do katalogów firm: 

• http://odi.pl/ 

• http://www.firmowy.com.pl/ 

• http://www.company.pl/ 

• http://www.hotfrog.pl/ 

• http://regiofirma.pl/ 

• http://www.firmy.net/ 

• http://kbf.pl/ 

• http://www.centrumfirmlokalnych.pl/ 

ZałóŜ  teŜ  wpis  swojej  firmy  na  Google+,  zakładając  konto,  przechodząc  do  zakładki

https://plus.google.com/u/0/dashboard i klikając link „Utwórz stronę”. Uzupełnij wszystkie dane,

zwracając uwagę w szczególności na to, aby wyświetlały się one w identycznej formie ja Twojej

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 87



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

stronie. Dzięki temu Twój wpis moŜe się wyświetlić wysoko w wynikach lokalnych, wraz z linkiem

do profilu i do ewentualnych opinii. 

Ofertę firmy moŜesz zamieścić w ogłoszeniu w serwisach:

• http://www.twojfachowiec.net/

• http://oferia.pl/

• http://tusprzedaj.pl/ 

• http://www.oferteo.pl/

• http://www.pajeczyna.pl/ 

• http://owi.pl/

• http://neeon.pl/ 

Najlepiej będzie, jeśli najpierw załoŜysz wszędzie konta i aktywujesz je, a później po kolei będziesz

dodawać ogłoszenia do powyŜszych serwisów. 

Jeśli zajmujesz się stroną sklepu, dodaj ją do katalogów sklepów:

• http://www.prego.pl/katalog-sklepow.html 

• http://www.internetowe-sklepy.pl/ 

• http://kupiecki.pl/ 

• http://www.sklepywinternecie.pl/ 

• http://katalog-sklepow.net/ 
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• http://www.kuptanio.pl/ 

Ciekawe serwisy informacyjne moŜesz zgłosić do katalogów startupów:

• http://www.powebkach.pl/ 

• http://startups.pl/ 

W powyŜszych przypadkach istotna jest  sama moŜliwość  przedstawienia swojej  oferty,  dlatego

to, czy linki zamieszczane w profilu są pozycjonujące czy teŜ nie, powinno zejść na dalszy plan.

Postaraj się w miarę moŜliwości róŜnicować treść opisu strony w zaleŜności od serwisu, do którego

ją zgłaszasz. Pamiętaj równieŜ, aby nie kopiować fragmentów z treści swojej strony i nie umiesz-

czać ich jako opisy w katalogach. To bardzo częsty błąd. 

Jeśli korzystasz z programu SeoLight, przed dodaniem do bazy powyŜszych katalogów utwórz dla

nich oddzielną grupę, np. „katalogi firm”. Oprócz tego wejdź w ustawienia projektu i skorzystaj

z zakładki „Własne pola”, w której moŜesz dodać m.in. nazwę firmy i jej dane teleadresowe.

Później wystarczy juŜ, Ŝe w trakcie zgłaszania wpisu do katalogów firm, klikniesz na danym polu

prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierzesz Wypełnij jako → Własne pola, a pole wypełni

się wymaganą informacją. To bardzo ułatwia proces katalogowania bez względu na to, czy korzy-

stasz w danej chwili ze standardowych katalogów stron, katalogów sklepów czy teŜ katalogów firm.
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 5  SEO PR

Istotnym tematem przy pozycjonowaniu stron jest SEO PR, czyli tzw. pozycjonowanie wizerunku,

albo optymalizacja materiałów na temat marki/produktu. Głównym celem tych działań jest próba

kontrolowania wyników wyszukiwania pojawiających się na topowych pozycjach, czyli w szcze-

gólności w top 10, po wpisaniu fraz związanych z nazwą naszej firmy, produktu czy teŜ imienia

i nazwiska. Na dalszy plan schodzi w tym przypadku ewentualne pozyskanie linków pozycjonują-

cych. 

Działania SEO PR polegają m.in. na takim konstruowaniu materiałów prasowych, aby były one

zoptymalizowane pod kątem interesujących nas fraz i dzięki temu pojawiały się na wysokich pozy-

cjach.  Informacje  prasowe  to  jednak  nie  jedyny  cel  działań  SEO PR,  ale  zanim  przejdziemy

do szczegółów na ten temat, wpisz w Google swoje imię i nazwisko, albo nazwę firmy i ewentual-

nie słowa takie jak „opinie”. 

Czy jesteś zadowolony z tego, jak prezentuje się top 10 na te frazy? MoŜe zdarzyć się sytuacja,

w której na jednej z tych stron (np. w rozmowie na forum) pojawi się negatywna opinia na Twój te-

mat lub na temat Twojej firmy – w takim przypadku powinieneś prowadzić działania pod takim ką-

tem, aby strona ta zniknęła z top 10. Gorsza sytuacja zachodzi w momencie, gdy juŜ w tytule strony

(wyświetlanym w wynikach wyszukiwania), w połączeniu z nazwą Twojej firmy, znajdują się słowa

takie jak np. oszust czy nierzetelna firma. W takim przypadku działania muszą zostać podjęte jak

najszybciej, aby jak najmniej potencjalnych klientów zobaczyło zaprezentowane w taki sposób wy-

niki. 

Sporym problemem jest to, Ŝe Google premiuje aktualne wpisy, przez co nowo opublikowany ar-

tykuł na stronie moŜe dość łatwo przebić inne ze sporym staŜem. Często widać to na przykładzie

fraz sezonowych, np. związanych z maturą, kiedy to strony utrzymujące się od dawna na topowych

pozycjach, chwilowo ustępują miejsca aktualnościom na temat egzaminu, czy jego wyników. Z dru-

giej strony, moŜesz to wykorzystać na własną korzyść, publikując informacje prasowe o swojej fir-

mie właśnie w okresie największego zainteresowania powiązanymi z nią wydarzeń. 

Jak najłatwiej pozbyć się niechcianych wyników z top 10? Pozycjonując inne strony, nad zawarto-

ścią których mamy kontrolę lub na których pojawiają się pozytywne opinie na nasz temat. W pierw-

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 90



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

szej kolejności, o ile to moŜliwe, warto postarać się o wpisy na tych samych stronach, których chce-

my się pozbyć. Jeśli np. negatywny wpis został opublikowany na wykopie, postarajmy się wykopać

inny wpis na tej stronie, aby mieć szansę na to, Ŝe nowy – pozytywny lub neutralny. Oczywiście

obowiązkowo w tytule wpisu musi znajdować się fraza, dla której wyniki wyszukiwania chcemy

poprawić. Najlepiej jeśli wykopywany wpis nie będzie miał związku z wcześniejszym, tylko będzie

dotyczył zupełnie innego tematu, ma szansę zastąpić stary. 

Korzystając z własnych stron (zarówno strony pozycjonowanej,  jak  i  zaplecza)  moŜesz zacząć

od załoŜenia bloga w subdomenie domeny firmowej, np. blog.domena.pl, chociaŜ czasem lepsze

rezultaty udaje się  uzyskać  na niezaleŜnej domenie – jest to związane z ograniczeniami Google

co do ilości wyświetlanych stron w tej samej domenie. Oprócz tego, na najmocniejszych stronach

zapleczowych utwórz podstronę, na której opiszesz działalność firmy. 

Oto pozostałe strony, które moŜesz wykorzystać do omawianych w tym dziale działań:

• Google AdWords – jeśli prowadzisz kampanię Google AdWords, dodaj do niej frazy brando-

we, dzięki czemu płatny wynik zepchnie na dół ten z negatywną opinią; 

• serwisy publikujące informacje prasowe, w tym m.in.  centrumpr.pl, który wysyła artykuły

do innych serwisów, w tym do Google News. Materiały publikowane są w tym serwisie au-

tomatycznie i są rozsyłane do kilku tematycznych stron naleŜących do tej samej grupy; 

• fora dyskusyjne – czy szukając czegoś w Google, zdarza Ci się trafiać często na te same

fora? To wskazówka, Ŝe są one dobrze zoptymalizowane i mocno podlinkowane, a zatem

w swojej branŜy są jednymi z najmocniejszych forów i zakładając tematy właśnie na nich

zwiększasz szanse na to, Ŝe równieŜ Twoje rozmowy pojawią się wysoko w Google;

• serwisy społecznościowe, w tym FanPage, konto na Google+ i Twitterze, z nazwą bądź ad-

resem strony w nazwie konta. Udzielaj się aktywnie w szczególności na Google+, dzięki

czemu będziesz miał szansę na dodatkowy wynik w Google, wyświetlany po prawej stronie;

• inne serwisy – moŜe to być konto w serwisie YouTube z filmikiem pokazującym, jak funk-

cjonuje  serwis  albo  serwisy  umoŜliwiające  publikację  prezentacji,  w  tym  m.in.

http://www.slideshare.net/ 
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PoniŜej  znajdziesz  przykład  prawidłowego wyglądu wyników Google,  wliczając w to  reklamy

Google AdWords oraz boks z Google+. W tym przypadku nie było jednak potrzeby „zbijania” nega-

tywnych wyników niŜej. 
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KaŜdy z tych artykułów lub profilów naleŜy dodatkowo wzmocnić linkowaniem. W szczególności

naleŜy uŜywać w linkach anchorów brandowych, czyli nazwy firmy, serwisu, czy teŜ imienia i na-

zwiska. 

Przykłady tego typu stron znajdziesz takŜe poprzez sprawdzenie wyników wyszukiwania dla nazw

konkurencyjnych firm czy produktów. Więcej pomysłów znajdziesz w artykule „Czy Googlowałeś

juŜ  swoje nazwisko?” [http://www.twojfachowiec.net/artykuly/czy-googlowales-swoje-nazwisko,8].

Staraj się jednak nie doprowadzić do sytuacji, w której działania polegające na zbiciu negatywnych

opinii będą konieczne. Działaj prewencyjnie i tuŜ po uruchomieniu serwisu zadbaj o to, aby wyniki,

nad którymi masz kontrolę, zajmowały stabilne pozycje w top 10. 

A moŜe depozycjonowanie? Nie!

Depozycjonowaniem nazywamy działania, które mają na celu obniŜyć  pozycję konkurencji. Nie

chodzi o jednak o sytuację, w której pozycjonujemy nasz serwis i w rezultacie przebijamy konku-

rencję w wynikach. Depozycjonowanie ma na celu zaszkodzenie innemu serwisowi, w wyniku cze-

go moŜe on otrzymać filtr. Teoretycznie jest to moŜliwe w przypadku, gdy skierujemy na inne stro-

ny duŜe ilości linków słabej jakości, co będzie wyglądało tak, jak gdyby osoba odpowiedzialna

za pozycjonowanie tego serwisu podejmowała tak ryzykowne działania. To oczywiście nie jedyny

sposób na zaszkodzenie konkurencji, ale jeden z tych, o których mówi się najczęściej. 

Nie staraj się jednak depozycjonować negatywnych wpisów poprzez skierowanie na nich duŜych

ilości linków słabej jakości.  Pomijając tu kwestie etyczne, mimo Ŝe działania te są  ryzykowne,

mogą zostać zauwaŜone przez Google dość późno, a do tej pory negatywny wpis moŜe być trudniej

zbić z wysokich pozycji. 
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 6  Sytuacje alarmowe

Zajmując się pozycjonowaniem, prędzej lub później mogą Cię spotkać sytuacje awaryjne objawia-

jące się spadkiem pozycji albo zupełnym zniknięciem z wyników wyszukiwania. WaŜne jest wtedy,

aby przede wszystkim nie panikować i nie zakładać od razu najgorszego tylko przyjrzeć się stronie

i po kolei eliminować poszczególne problemy.

Tego typu problemy zostaną omówione na przykładzie pytań i odpowiedzi.

1. Dodałem  stronę  do  Google  przez  formularz

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl ale  nadal  nie

ma jej w wynikach wyszukiwania.

Najbardziej skutecznym sposobem zgłoszenia Twojej strony do wyszukiwarek jest zdobycie

linków  prowadzących do niej. Roboty wyszukiwarek, przemierzając witryny z linkami kie-

rującymi do Twojej strony, trafią na nią i dzięki temu będą mogły ją zaindeksować. Wystar-

czy, Ŝe zgłosisz stronę  do kilku największych katalogów firm i stron albo zareklamujesz

ją na forach dyskusyjnych. Jednak do uzyskania jak najlepszych wyników pozycjonujących

nie poprzestawaj na tym.

Mimo wszystko formularz ten działa na zasadzie podobnej jak zakładka panelu narzędzi

Google dla webmasterów Indeksowanie → Pobierz jako Google → Zgłoś do indeksu, dlate-

go jeśli strona długo nie chce się zaindeksować, mogą występować z nią jakieś problemy.

Przejdź zatem do dalszych pytań. 

2. Tydzień temu uruchomiłem stronę i wczoraj mogłem ją znaleźć w Google, a dzisiaj nagle

zniknęła.

Google korzysta z róŜnych Data Center (DC = centrum danych), które indeksują nowe stro-

ny oraz zmiany na starych stronach w róŜnym czasie. W związku z tym kaŜdego dnia, a na-

wet przy kaŜdym odświeŜeniu wyników wyszukiwania, pozycje stron mogą się róŜnić. Jest

to widoczne w szczególności na nowych stronach, na których wahania pozycji są najwięk-

sze – będą one zatem dotyczyły w szczególności dalszych pozycji. Z tego samego powodu
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w jednym momencie moŜesz łączyć  się  z DC, w którym znajduje się  juŜ  Twoja strona,

a w innym momencie z tym, w którym jeszcze jej nie ma. 

Jeśli wi ęc masz nową stronę, nie panikuj jeśli chwilowo zniknie ona z indeksu albo zanotu-

jesz na niej wyjątkowo duŜe wahania w pozycjach. W miarę stabilizacji wyników róŜnice

w pozycjach związane z łączeniem z róŜnymi DC będą coraz mniejsze. 

3. Pozycje mojej strony z dnia na dzień się zmieniają. Jak to wytłumaczyć?

(Przejdź do odpowiedzi na pytanie 2)

4. Moja strona nagle zniknęła z wyników wyszukiwania Google, mimo Ŝe została po raz pierw-

szy zaindeksowana kilka miesięcy temu.

W pierwszej kolejności upewnij się co do tego, Ŝe strona faktycznie zniknęła z wyników

wyszukiwania czy moŜe po prostu spadły jej pozycje. Wpisz w Google komendę „site:do-

mena.pl” pamiętając o tym, aby nie wstawiać spacji pomiędzy dwukropkiem, a adresy stro-

ny i najlepiej podać adres bez „www” (jeśli wpiszesz adres z „www”, podczas gdy strona

była zaindeksowana bez przedrostka „www”, komenda ta nie zwróci Ŝadnych wyników). Je-

śli komenda ta zwróciła jakiekolwiek wyniki, przejdź do kolejnego pytania. Jeśli wyników

nie ma (site=0), czytaj dalej.

Zniknięcie zaindeksowanej od dawna strony nie musi oznaczać jej  zbanowania. Oto kilka

rzeczy, które powinieneś jak najszybciej sprawdzić:

• zaloguj się do narzędzi dla webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools]

i wybierz analizowaną domenę. Jeśli strona została zbanowana, być moŜe zostaniesz

o tym poinformowany w sekcji Wiadomości;

• jeśli  nie  otrzymałeś  wiadomości  informującej  o  wykluczeniu  z  indeksu,  przejdź

do zakładki  Indeksowanie → Pobierz jako Google. Jeśli po przetworzeniu Ŝądania

stan pobierania zmieni się  na inny niŜ  „Sukces”,  przeczytaj informacje dotyczące

tego, dlaczego Googlebot nie moŜe dostać się na stronę. Przyczyną tego moŜe być

np. blokada w pliku robots.txt, przez którą roboty nie mogą dostać się do strony; 
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• jeśli nie otrzymałeś wiadomości, a pobranie strony przez Googlebota zakończyło się

sukcesem, szukaj dalej. Sprawdź, czy w metatagach strony nie znajduje się kod:

<meta name=”robots” content=”none”>

albo

<meta name=”robots” content=”noindex”>

przy czym zamiast „robots” moŜe być „Googlebot” - wtedy zapis będzie dotyczył

tylko robota Google, a nie innych wyszukiwarek. 

Kod ten zezwala robotom wejść na stronę, ale nie pozwala im jej zaindeksować. 

• sprawdź dokładnie tekstową kopię Twojej strony w Google. Być moŜe osoby trze-

cie wykorzystały błędy w skrypcie lub dokonały włamu na serwer i  pozostawiły

w jej kodzie niespodzianki, np. w formie znacznej liczby ukrytych linków. Sugestia

dotycząca  sprawdzania  kodu  strony  w  kopii  tekstowej  wynika z  tego,  Ŝe  linki

te moŜna osadzić w sposób widoczny tylko dla Googlebota, którego nie zauwaŜysz

zaglądając bezpośrednio do źródła strony. W takim przypadku usuń linki ze strony,

zaloguj się do narzędzi dla webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools]

i sprawdź, czy w wyniku działań osób trzecich na Twoją stronę nie został nałoŜony

filtr r ęczny. W tym celu przejdź  do zakładki  Ruch związany z wyszukiwaniem →

Działania ręczne. Jeśli  znajdziesz w niej informację o podjęciu ręcznych działań,

wyślij  do  Google  Ŝądanie  ponownego  rozpatrzenia

[https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration?hl=pl]  informując o sy-

tuacji. W przypadku braku działań ręcznych, poczekaj aŜ Google zaindeksuje wersję

strony po zmianach;

• zaloguj się do narzędzi dla webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools]

i przejdź do zakładki Indeks Google → Usuń adresy URL, po czym przejrzyj wszyst-

kie dostępne zakładki, w szczególności „Usunięto”. Być moŜe Ty lub inna osoba ma-

jąca dostęp do Twojego konta, zgłosiła stronę do usunięcia. Kiedyś w celu usunięcia

strony/podstrony z  indeksu  Google,  naleŜało  w pierwszej  kolejności  zablokować

ją przed dostępem robotów lub przed indeksacją, aby zgłoszenie jej usunięcia za po-
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średnictwem narzędzi dla webmasterów zostało zaakceptowano. Teraz, do tymczaso-

wego usunięcia strony z Google,  wystarczy samo zgłoszenie.  Oznacza to, Ŝe tuŜ

po zaakceptowaniu przez Google zgłoszenia, strona zostanie usunięta, ale w przy-

padku braku wspomnianych juŜ blokad, moŜe zostać ponownie zaindeksowana juŜ

po kolejnej wizycie robota na stronie. Aby przyspieszyć indeksację, przy usuniętym

wyniku kliknij „ Przywróć do indeksu” - powinno to zająć kilka godzin. 

• jeśli  otrzymałeś  wiadomość  informującą  o wykluczeniu Twojej  strony z indeksu,

masz pewność co do tego, Ŝe została ona zbanowana. W takim przypadku zapoznaj

się  dokładnie  ze  wskazówkami  Google  dla  webmasterów

[http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=35769]

i  nanieś  na  stronę  odpowiednie  zmiany.  Następnie  wyślij  Ŝądanie  ponownego

zgłoszenia [https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration?hl=pl]  wy-

pełniając formularz zgodnie z instrukcjami na stronie, jeśli w zakładce Ruch związa-

ny  z  wyszukiwaniem →  Działania  ręczne  znalazłeś  informację  o  nałoŜeniu  kary

na Twoją stronę. 

Pierwsza z wiadomości to wiadomość systemowa potwierdzająca przyjęcie zgłosze-

nia.

Na odpowiedź moŜesz czekać od kilku dni do kilku tygodni. Oczywiście treści ko-

munikatów Google co jakiś czas się zmieniają, więc powyŜszy szablon wiadomości

nie musi być wykorzystywany obecnie. 

• jeśli odpytując Google komendą site:domena.pl na samym dole znajdziesz informa-

cję o usunięciu części wyników na skutek zgłoszenia DMCA, problem dotyczy naru-

szenia  praw autorskich.  Właściciel  serwisu,  z  którego wykorzystałeś  treść,  moŜe
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przesłąć zgłoszenie o usunięcie wyniku na Twojej stronie. Jeśli zrobił to bezpodstaw-

nie, moŜesz odwołać się od decyzji o usunięciu wyniku z Google korzystając z for-

mularza na stronie https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport?hl=pl Wy-

bierz zakładkę „Prawa autorskie i inne kwestie prawne”, wybierz z usług wyszuki-

warkę Google, a następnie zaznacz poniŜszą opcję.

Następnie wypełnij formularz zgodnie z instrukcjami. 

5. Moja strona nagle zniknęła z wyników wyszukiwania Google, mimo Ŝe została po raz pierw-

szy zaindeksowana kilka miesięcy temu.

Jeśli  do Twojej sytuacji nie pasuje Ŝadna z opisanych w punkcie 4 oznacza to, Ŝe strona

nie zniknęła z indeksu tylko prawdopodobnie spadły jej pozycje. MoŜe to wynikać z kilku

problemów i nie zawsze musi to oznaczać filtr. 

Oto co powinieneś w takiej sytuacji sprawdzić:

• czy strona jest  dostępna pod kilkoma adresami,  np.  z róŜnymi TLD (top level

domain) takimi jak .pl,  .com, .eu itp. Jeśli  tak jest, wybierz tylko jedną  z wersji,

a na pozostałych ustaw przekierowanie 301. W ten sposób przekierujesz na docelo-

wy adres zarówno roboty wyszukiwarek, jak i internautów. W rezultacie wszystkie

adresy oprócz docelowego znikną z wyników wyszukiwania, a moc linków kierują-

cych do kaŜdej z nich powinna zostać przekazana adresowi, na który je wszystkie

przekierowujesz. Oprócz ustawienia przekierowania np. w pliku  .htaccess, przejdź

do  narzędzi  dla  webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools],  dodaj

do nich wszystkie domeny i w przypadku kaŜdej z nich przejdź do zakładki Zmiana

adresu dostępnej w menu po prawej stronie, po czym wybierz docelowy adres. Przy

okazji przejdź do zakładki Ustawienia witryny z menu po prawej i wybierz docelową

lokalizację geograficzną, tym bardziej jeśli korzystasz z domeny innej niŜ .pl (która

domyślnie ma zaznaczoną Polskę);
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• czy Twoja strona jest  dostępna pod kilkoma formatami adresów, np. domena.pl

i www.domena.pl. Jeśli tak jest, wybierz jedną z wersji, a drugą przekieruj za pomo-

cą  301.  Dodatkowo  przejdź  co  narzędzi  dla  webmasterów

[http://www.google.com/webmasters/tools], dodaj na swoje konto oba formaty adre-

sów, a następnie przejdź do wybranej strony i z menu po prawej wybierz zakładkę

Ustawienia  witryny.  W  sekcji  „Preferowana  domena”  wybierz  np.  adres

z przedrostkiem „www”, jeśli właśnie ten wybrałeś na docelowy;

• czy treść na Twojej stronie jest dostępna pod kilkoma adresami. Problem ten moŜe

wynikać z opisanego w poprzednim punkcie braku przekierowania 301 na wybrany

format adresu. Być moŜe powielasz fragment treści na kilku podstronach – w takim

przypadku powinieneś  go zmienić.  Problem powielania treści  w obrębie domeny

moŜe wynikać takŜe z indeksowania podstron takich jak wyniki wyszukiwania i pod-

strony z sortowaniem, na których prezentowana jest ta sama treść, tyle Ŝe w innej ko-

lejności, a takŜe wersji PDF oraz wersji do druku, która zawiera identyczną treść jak

wersja HTML. W takim przypadku powinieneś uniemoŜliwi ć robotom wyszukiwa-

rek dostęp lub indeksację tych stron, czego moŜesz dokonać na 2 sposoby:

• blokada w pliku robots.txt

Na bardziej rozbudowanych stronach takich jak sklepy lub serwisy ogłosze-

niowe, istnieje moŜliwość sortowania wyników – w kolejności rosnącej lub

malejącej. W takim przypadku w adresie strony znajduje się  ciąg znaków

„asc” lub „desc”. PoniewaŜ wyniki posortowane w róŜnej kolejności zwraca-

ją cały czas tę samą zawartość, nie powinny być one indeksowane. Zawartość

pliku robots.txt powinna zatem wyglądać następująco:

User–agent: * 

Disallow: /*,asc

Disallow: /*,desc
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• blokada indeksacji w sekcji meta

MoŜliwe  jest  takŜe  zablokowanie  indeksowania  poszczególnych  podstron

przez zamieszczenie w sekcji meta jednego z wpisów:

<meta name=”robots” content=”none”>

albo

<meta name=”robots” content=”noindex”>

przy czym zamiast „robots” moŜe być „Googlebot”. Kod ten co prawda po-

zwoli robotom na dostęp do tych podstron, ale uniemoŜliwi ich indeksację,

w związku z czym wykluczymy problem powielania tej samej zawartości pod

róŜnymi adresami. 

Czy wiesz, Ŝe...?

Napisałam przed chwilą, Ŝe wpis „noindex” uniemoŜliwia Googlebotowi indeksację

strony. To dość ogólne tłumaczenie, ale niestety nie do końca zgodne z prawdą. JuŜ

tłumaczę, o co chodzi. Metatag ten mówi Googlebotowi tylko o tym, aby nie wy-

świetlał danej strony w wynikach wyszukiwania Google. Jednak cała zawartość zo-

stanie zaindeksowana, nawet linki znajdujące się na takich podstronach zostaną zli-

czone. MoŜesz więc na całej stronie wstawić noindex, a Google pobierze zawartość

strony, ale nie wyświetli Ŝadnego wyniku dla komendy site:domena.pl Tym samym,

moŜna nawet dostać filtr za nienaturalne linki wychodzące znajdujące się na stronie

z metatagiem noindex, jeśli dodatkowo nie opatrzysz ich atrybutem nofollow. 

Zapewne zastanawiasz się nad tym, jaka jest róŜnica pomiędzy blokadą dostępu ro-

botów w pliku robots.txt, a wpisem w sekcji meta. Jeśli zablokujesz robotom dostęp

do części strony w pliku robots.txt, nie będą one w ogóle mogły się na nią dostać. Je-

śli  strony te zostały juŜ  zaindeksowane lub prowadzą do nich linki, Google moŜe

je pozostawić w indeksie, ale nie pobierze i nie wyświetli w wynikach wyszukiwania

danych takich jak tytuł,  opis  ani  teŜ  nie wyświetli  linka do ich kopii,  poniewaŜ

nie będzie ich zawierać. Jeśli jednak zdecydujesz się na noindex w sekcji meta, robo-

ty będą mogły wejść na te strony, ale nie wyświetlą ich w wynikach wyszukiwania.
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Bez względu na to, które z rozwiązań wybierzesz, w obu przypadkach wyeliminujesz

problem dostępności tej samej zawartości pod kilkoma adresami. 

Warto wspomnieć o tym, Ŝe w przypadku zaindeksowania przez Google adresów po-

wodujących powielanie treści, po ich blokadzie za pomocą jednego z przedstawio-

nych sposobów, moŜesz przyspieszyć ich usunięcie z indeksu wyszukiwarki za po-

mocą narzędzi dla webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools]. Przejdź

do zakładki  Indeks Google →  Usuń  adresy URL. Kliknij  przycisk „Nowa prośba

o usunięcie” i podaj adres podstrony, którą chcesz usunąć. O przyjęciu lub odrzuce-

niu zgłoszenia powinieneś zostać poinformowany juŜ w ciągu kilku godzin. 

• jeśli Twoja strona np. stała się celem włamu i zostały na niej wykryte wirusy, moŜesz

o tym zostać poinformowany w narzędziach dla webmasterów i dodatkowo w wyni-

kach wyszukiwania jako ostrzeŜenie „Ta witryna mogła paść ofiarą ataku”. W moni-

torowaniu tego typu problemów pomoŜe Ci takŜe http://www.seostation.pl/ który po-

siada system alertów zarówno o spadkach pozycji, jak i innych problemach ze stroną.

Po eliminacji tego problemu przejdź do zakładki Indeksowanie → Złośliwe oprogra-

mowanie i wyślij prośbę o ponowne sprawdzenie. Jeśli wszystko będzie w porządku,

ostrzeŜenie zniknie z wyników wyszukiwania, a strona powinna powrócić na stare

pozycje;

• jeśli Ŝadna z sytuacji opisanych w powyŜszych punktach nie dotyczy Twojej strony,

tzn. nie występują na niej Ŝadne problemy z dostępnością tej samej treści pod kilko-

ma adresami (zarówno w obrębie tej samej witryny, jak i róŜnych domen), ani teŜ nie

kopiujesz większych fragmentów treści z innych stron (tzn. treść Twojej strony jest

w  pełni  unikalna),  być  moŜe  masz  do  czynienia  z  filtrem .  W takim przypadku

przejdź do kolejnego pytania. 
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6. Google nałoŜyło filtr na moją stronę i nie wiem, co zrobić. 

Jeśli wykluczyłeś na swojej stronie problemy omówione w poprzednich punktach i jesteś

pewien, Ŝe masz do czynienia z filtrem , sposób wyjścia z niego zaleŜy od powodu, za jaki

go otrzymałeś. 

Powodem filtra moŜe być np. masowe powielanie treści lub wyjątkowo niska jakość strony,

w szczególności jeśli prezentuje się ona jako typowe zaplecze. Przyczyną filtra moŜe być

równieŜ kiepska historia domeny albo zbytnie nasycenie treści strony słowami kluczowy-

mi. Filtr moŜesz otrzymać takŜe w przypadku, gdy Google uzna za nienaturalne linki  wy-

chodzące z Twojej strony, albo linki przychodzące. O nałoŜeniu filtra ręcznego zostaniesz

powiadomiony w panelu narzędzi dla webmasterów w zakładce Ruch związany z wyszuki-

waniem → Działania ręczne i ewentualnie dodatkowo w zakładce Wiadomości, co umoŜliwi

Ci szybką reakcję. Znajdziesz tam równieŜ informację o powodzie jego nałoŜenia. 

We wszystkich przypadkach za wyjątkiem wykrycia nienaturalnych linków przychodzą-

cych,  wystarczy  usunąć  przyczynę  kary  i  wysłać  Ŝądanie  ponownego  rozpatrzenia

[https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration?hl=pl]. 

Jeśli  jednak problem tkwi w linkach przychodzących (co moŜe być  wynikiem działania

konkurencji  chcącej zaszkodzić Twojej stronie przez tzw. depozycjonowanie), konieczne

będzie usunięcie podejrzanych linków i ewentualnie skorzystanie z wprowadzonego w paź-

dzierniku  2012  r.  narzędzia  zgłaszania  niechcianych  linków (z  ang.  disavow links  tool

[https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1])  w  tych  przypad-

kach, w których nie jesteś w stanie ich usunąć. NajwaŜniejsze informacje na jego temat za-

mieściłam na swoim blogu [http://www.lexy.com.pl/blog/disavow-links-w-google.html]. 
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Z narzędzia tego moŜna skorzystać zarówno w przypadku nałoŜenia kary ręcznej, jak i algo-

rytmicznej, a takŜe w celach prewencyjnych, jeśli  zauwaŜymy próby depozycjonowania,

które nie dały jeszcze negatywnych rezultatów. Zwróć jednak uwagę, Ŝe wykrycie podejrza-

nych linków do Twojej strony nie zawsze musi wynikać z próby zaszkodzenia Ci przez kon-

kurencję. Jeśli prowadzisz serwis umoŜliwiający zakładanie profilów, dodawanie ogłoszeń

lub udzielanie się na forum, to uŜytkownicy nieświadomi ryzyka mogą  po prostu chcieć

wzmocnić swoje podstrony. Rezultat oczywiście moŜe być taki sam, jak w przypadku celo-

wych działań – filtr za nienaturalny profil linków. 

śądanie ponownego rozpatrzenia moŜesz wysłać dopiero po dokładnej analizie backlinków

i ewentualnego skorzystania z narzędzia disavow links tool. Google musi mieć czas na ana-

lizę zgłoszonych linków, a dopiero później moŜe rozpatrzyć Ŝądanie ponownego rozpatrze-

nia. Odczekaj więc chociaŜ kilka godzin wgraniem pliku a zgłoszeniem ponownego rozpa-

trzenia.  Pamiętaj  jednak,  Ŝe  aby zgłoszenie  mogło  zostać  rozpatrzone pozytywnie,  plik

wgrywany przez narzędzie disavow links tool wgraj takŜe na dysk Google, a w treści zgło-

szenia zamieść link do niego (plik musi mieć ustawioną dostępność dla osób mających link

do niego). 

Więcej  na  temat  filtrów  znajdziesz  w  bezpłatnym  poradniku  ze  strony

http://www.seostation.pl/images/pdf/filtry-od-a-do-z.pdf 

7. Mojej stronie spadł PR z 2 do 1. Dlaczego tak się stało skoro strona ma juŜ 2 lata?

PR Twojej strony zaleŜy m.in. od PR stron, na których znajdują się linki do niej. Kolejnym

czynnikiem jest łączna liczba linków wychodzących z tych stron. Jeśli PR Twojej strony

nieznacznie spadł, ale pozycje nie uległy zmianie, nie przejmuj się tym tylko zdobywaj ko-

lejne wartościowe linki. Jeśli jednak zmiana jest większa, a w szczególności jeśli PR został
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wyzerowany, zwróć uwagę na to, czy nie wyświetlasz zbyt duŜej liczby linków, w szczegól-

ności z tzw. SWLi lub innych wyglądających na płatne linki. 

Aktualnie jednak nie powinieneś praktycznie w ogóle patrzeć na PR, poniewaŜ jego ostatnia

aktualizacja odbyła się w 2013 r. i niewykluczone, Ŝe kolejnych juŜ nie będzie. Z drugiej

strony, jeśli strona posiada jakikolwiek PR, to oznacza to, Ŝe istnieje juŜ dość długo, skoro

załapała się na ostatni update. 

8. PR mojej strony został wyzerowany (wcześniej miał wartość 1). Czy zostałem ukarany przez

Google?

PR Twojej strony zaleŜy m.in. od PR stron, na których znajdują się linki do niej. Być moŜe

do strony prowadzi zaledwie kilka słabych linków, które nie wystarczają do zachowania

PR > 0. Jeśli tak nie jest, PR mógł zostać wyzerowany np. ze względu na wyjątkowo słabą

jakość strony lub inne naruszenie wskazówek jakościowych Google, np. sprzedaŜ  linków

przekazujących  PR.  W takim  przypadku  powinieneś  jak  najszybciej  dostosować  stronę

do wytycznych i wysłać Ŝądanie ponownego rozpatrzenia, o którym była mowa w odpowie-

dzi na pytanie 4. Jeśli Ŝądanie to zostanie rozpatrzone pozytywnie, nie próbuj po raz kolejny

wstawiać na niej linków, które doprowadziły do filtra. 

Więcej  porad  na  podobne  tematy  znajdziesz  na  blogu  SeoStation.pl pod  adresem

http://www.seostation.pl/wiedza.html 
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Zadanie praktyczne:

Oprócz zajrzenia do  Google Analytics [https://www.google.com/analytics/home/?hl=pl] sprawdź,

czy na Twojej stronie nie występują opisane w tej części problemy. Zapoznaj się teŜ wstępnie z in-

nymi zakładkami dostępnymi w tym systemie statystyk i staraj się wyciągać z nich odpowiednie

wnioski, dostosowując do nich swoje kolejne działania. 

Dalsze działania powinny się  skupiać  na kontynuowaniu linkowania ze zróŜnicowanych źródeł.

Tym razem w pierwszej kolejności wykorzystaj do tego wspomnianą w poprzedniej części wtyczkę

SeoQuake [http://www.seoquake.com/]  – wyszukaj  w Google interesujące Cię  słowa kluczowe,

sprawdź  PR  i  liczbę  backlinków,  a  następnie  posortuj  wyniki  według  jednego

z tych parametrów. Sprawdź, czy moŜesz na tych stronach zdobyć linki pozycjonujące. 

Pamiętaj równieŜ o temacie SEO PR omówionym w tej lekcji. Wykorzystaj w szczególności serwi-

sy społecznościowe z poniŜszej listy do tego, aby kontrolować topowe wyniki wyszukiwania:

• https://www.facebook.com/ 

• https://plus.google.com/ 

• https://www.goldenline.pl/ 

• http://profeo.pl/ 

• https://twitter.com/ 

ZałóŜ  równieŜ  konta na branŜowych forach dyskusyjnych i  zacznij  się  na nich systematycznie

udzielać. 
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 7  Narzędzia pozycjonera

W internecie  dostępny  jest  szeroki  wybór  narzędzi  pozwalających  na  analizę  strony,  stopnia

jej optymalizacji, ale takŜe automatyzację procesu pozyskiwania linków. W tej części omówione zo-

staną polecane przeze mnie narzędzia, zarówno te darmowe, jak i płatne. 

  Analiza błędów na stronie

Zgłośmy swoją  stronę  do  narzędzi  dla webmasterów [http://www.google.com/webmasters/tools]

i sprawdźmy, czy nie występują na niej powaŜne błędy. NajwaŜniejsze informacje na ich temat wy-

świetlane są tuŜ po wyborze analizowanej strony. 

Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup kilku domen, np. o TLD .pl, .com.pl i .eu w celu skierowania ich

wszystkich na 1 stronę, dodajmy kaŜdą z nich i zweryfikujmy np. przez wgranie na serwer pliku

weryfikacyjnego. Następnie przejdźmy do konta kaŜdej  z nich i  z menu po prawej  wybierzmy

Zmiana adresu. Tam moŜna wybrać, który adres ma być docelowy, tzn. na który adres powinni tra-

fiać uŜytkownicy i roboty wyszukiwarek. Takie działanie wyeliminuje problem dostępności tej sa-

mej  treści  pod  wieloma adresami,  poniewaŜ  zduplikowane  adresy nie  zostaną  zaindeksowane,

a moc linków kierujących do kaŜdej z nich zostanie zsumowana i będą one traktowane jak linki pro-

wadzące do strony docelowej. 

Konto narzędzi dla webmasterów składa się z wieku zakładek, z czego najwaŜniejsze są:

• Wiadomości dla witryny – w tym miejscu znajdziemy wiadomości od Google z informacja-

mi o problemach na stronie, a takŜe o zmianie szybkości indeksacji strony, zmian w linkach

witryn przydzielonych do strony lub blokadzie wybranych przez nas linków witryn. W ostat-

nich miesiącach Google wprowadza coraz to nowsze informacje, więc teraz moŜesz tam

znaleźć m.in. ostrzeŜenie dotyczące spadku odwiedzin na Twojej stronie, albo zwiększonej

liczby pozornych błędów 404. MoŜliwe jest ustawienie, aby wszystkie wiadomości trafiały

bezpośrednio na naszą skrzynkę pocztową. 

• Status w wyszukiwarce – najwaŜniejsze zakładki w tym dziale pozwalają nam na sprawdze-

nie, czy na stronie nie ma powielonych tytułów i opisów (Udoskonalenia HTML), a takŜe
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wykluczyć  wybrane linki witryn (Linki witryn).  Jeśli  wykorzystywałeś  dane strukturalne,

przyda Ci się moŜliwość sprawdzenia ich poprawności w zakładce Dane strukturalne, z ko-

lei Marker danych ułatwi ich dodanie. 

• Ruch związany z wyszukiwaniem – sprawdzimy w niej m.in. statystyki wyszukiwanych

słów (Wyszukiwane hasła) oraz informacje o linkach przychodzących (Linki do Twojej wi-

tryny), a takŜe o linkach wewnętrznych (Linki wewnętrzne). Najnowsza z zakładek do Dzia-

łania ręczne, z której dowiemy się o ewentualnych ręcznych filtrach i ich powodzie. 

Sprawdzajmy regularnie informacje wyświetlane w tej zakładce, poniewaŜ to właśnie z nich

moŜemy szukać nowych słów kluczowych oraz ocenić skuteczność tych fraz, na które strona

dotychczas była pozycjonowana. Jeśli np. mimo zajmowania wysokiej pozycji na daną fra-

zę, niewielu internautów wchodzi na stronę, moŜe to oznaczać, Ŝe lepiej będzie zrezygno-

wać z tej frazy. Jeśli zaś liczba wyświetleń danej frazy jest wysoka, a pozycja naszej strony

jest niska, jest to wskazówka do tego, aby nad nią popracować. 

• Indeks Google – tutaj sprawdzimy stan indeksowania naszych stron, najczęściej uŜywane

słowa kluczowe, a co najwaŜniejsze, zakładka Usuń adresy URL pozwala na usunięcie z in-

deksu Google wybranych podstron. Efekt jest dość szybki, bo zgłoszona podstrona zostaje

wyindeksowana w przeciągu kilku godzin. 

• Indeksowanie – z tego działu powinno się korzystać na co dzień. Zakładka Błędy indekso-

wania wskaŜe nam podstrony zwracające nagłówki 404 i inne informujące o błędach, Staty-

styki indeksowania pokaŜą najwaŜniejsze dane na temat indeksacji naszych stron, a w razie

problemów w zakładce Pobierz jako Google moŜna łatwo zgłosić podstrony do zaindekso-

wania.  Zablokowane adresy URL zweryfikują  poprawność  pliku robots.txt  i  umoŜliwiają

przetestowanie jego działania, z kolei w zakładce Mapy witryn zgłosimy nasze mapy w for-

macie XML. Ostatnia zakładka w tym dziale to  Parametry w URL-ach, w której dodamy

wybrane parametry (sortowanie, paginacja itp.) i zmienimy ich ustawienia, np. na takie, któ-

re wskazują na brak konieczności indeksacji podstron zawierających wskazane parametry

ze względu na wyświetlanie tej samej zawartości, ale w innej kolejności. 
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  Analiza backlinków

Z narzędziami pomocnymi w analizie backlinków zapoznaliśmy się juŜ w poprzedniej części kursu.

NaleŜą do nich m.in.:

• http://www.majestic.com/ 

• http://ahrefs.com/ 

• http://www.opensiteexplorer.org/ 

• http://www.linkdetox.com/ - dokonuje analizy pod kątem toksycznych linków 

• https://www.google.com/webmasters/tools (Ruch  związany  z  wyszukiwaniem  →  Linki

do Twojej witryny) 

• http://www.bing.com/toolbox/webmaster/ 

  Analiza konkurencji

Oprócz sprawdzenia backlinków do strony konkurencji, do dyspozycji mamy następujące narzę-

dzia:

• http://spyonweb.com/ – pozwala ono na sprawdzenie, jakie inne strony mają taki sam adres

IP albo kod Google Analytics co strona analizowana. W wielu przypadkach pomoŜe nam

ono w znalezieniu zaplecza konkurencji, na podstawie powiązań między poszczególnymi

stronami;

• http://www.seoquake.com/ – jest to wtyczka do FireFoxa, dzięki której moŜemy masowo

sprawdzić wybrane parametry stron, na których się znajdujemy lub wyników wyszukiwania.

Oprócz tego moŜna ją wykorzystać takŜe do szukania stron, na których chcielibyśmy zamie-

ścić nasze linki (poprzez wymianę, zakup czy bezpłatne dodanie wpisu). Wystarczy wyszu-

kanie stron z interesującej nas tematyki, sprawdzenie w SeoQuake ich PR lub innych da-

nych, a następnie posortowanie po wybranym przez nas parametrze. 
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  Automatyzacja procesu zdobywania backlinków

Na rynku dostępne są narzędzia automatyzujące w całości bądź częściowo problem zdobywania lin-

ków do strony. Ze względu na to, Ŝe pełną kontrolę nad tym, gdzie zamieszczamy linki, uzyskamy

ograniczając  się  do  tzw.  półautomatów,  powinniśmy zainteresować  się  programami  takimi  jak

np. SeoLight. 

Według autorów programu:

„SeoLight powstał z myślą o ułatwieniu oraz przyspieszeniu dodawania

stron internetowych do katalogów oraz tzw. precli. Program posiada sze-

reg funkcji, dzięki którym Ŝmudny proces katalogowania stanie się przy-

jemnym zajęciem, a Twoje strony osiągną wysokie pozycje w Google oraz

innych popularnych wyszukiwarkach internetowych.”

Z  moŜliwościami  SeoLight moŜna  się  zapoznać  na  stronie

http://www.seolight.pl/seolight/info. Moja opinia oraz komentarze innych

osób  korzystających  z  tego  programu  znajdują  się  na  moim  blogu  pod  adresem

http://www.lexy.com.pl/blog/seolight.html

  Zestawy narzędzi SEO

PoniŜej znajdują się strony, na których dostępne są całe zestawy róŜnych narzędzi słuŜących m.in.

sprawdzeniu poprawności przekierowań,  analizy PR, szybkości wczytywania strony, porównaniu

optymalizacji kilku stron pod kątem tych samych słów kluczowych czy teŜ sprawdzeniu wieku stro-

ny:

• http://moz.com/tools 

• http://www.webconfs.com/ 

• http://seo-z.pl/pozycjonowanie-stron/rozne-narzedzia-seo/ - recenzje wielu narzędzi

• http://www.lexy.com.pl/blog/narzedzia-pozycjonera – moje recenzje narzędzi SEO

Autorka: Marta Gryszko (Lexy)
www.lexy.com.pl/blog/ | marta.gryszko.pl 109



KURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCHKURS POZYCJONOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

  Inne narzędzia

Warto równieŜ zapoznać się z poniŜszymi narzędziami:

• http://www.seostation.pl/ – narzędzie online do monitorowania pozycji stron w najpopular-

niejszych wyszukiwarkach; 

• http://www.brandle.pl/ – narzędzie do prowadzenia kampanii na forach i blogach; 

• http://archive.org/web/web.php – Wayback Machine pozwala na sprawdzenie historii dome-

ny, więc w razie zakupu domeny, która była juŜ kiedyś wykorzystywana, moŜna sprawdzić

czy jej stara zawartość nie wpływa negatywnie na jej obecne pozycje;

• http://www.alexa.com/ – w serwisie tym moŜemy sprawdzić m.in. słowa kluczowe, które

generują największy ruch na stronach konkurencji;

• https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home –  narzędzie,  które  poznaliśmy juŜ

w pierwszej części kursu, pomoŜe nam w doborze słów kluczowych;

• http://freshlinkfinder.com/ - narzędzie do monitorowania nowych linków; 

• http://www.seoptimer.com/ – narzędzie online do wykonania podstawowego audytu strony;

• http://getfirebug.com/   – to wtyczka do FireFoxa umoŜliwiająca m.in. łatwy podgląd i edycję

kodu strony, sprawdzenie przekierowań i szybkości pobierania poszczególnych plików, ale

takŜe  sprawdzenie  szybkości  jej  wczytywania,  dostępnego  po  doinstalowaniu  dodatku

PageSpeed [http://code.google.com/p/page-speed/wiki/ReleaseNotes]; 

• http://www.xml-sitemaps.com/ – generator mapy strony;

• http://www.prchecker.info/check_page_rank.php –  narzędzie  to  sprawdza  PR,  umoŜliwia

równieŜ wstawienie na swojej stronie tego narzędzia. 
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Zadanie praktyczne:

Wykorzystaj opisane tu narzędzia do szukania pomysłów na źródła linków i rodzaje stron. 

Wyrób w sobie takŜe nawyk regularnego korzystania z:

• Google  Analytics [https://www.google.com/analytics/home/?hl=pl]  –  to  dzięki  niemu

sprawdzić, które źródła ruchu i jakie słowa kluczowe generują najwięcej ruchu na Twojej

stronie.  W kursie przedstawione zostały jedynie wybrane funkcjonalności  tego systemu,

a  z  jego  pełnymi  moŜliwościami  moŜna  się  zapoznać  w  kursie  Google  Analytics

[http://www.ittechnology.us/ebook-google-analytics/]  autorstwa  Mariusza  Gąsiewskiego.

W szczególności zwróć uwagę na konfigurację celów, dzięki któremu sprawdzisz, które źró-

dła ruchu przyniosły Ci uŜytkowników; 

• systemu do monitorowania pozycji   SeoStation.pl – porównuj dane dotyczące zmian w pozy-

cjach ze statystykami w Google Analytics;

• programu do katalogowania (np. SeoLight) – aktualizuj w miarę regularnie bazę katalogów

i innych rodzajów stron, z których zamierzasz pozyskiwać linki. Na tym etapie powinieneś

juŜ mniej więcej wyczuć, w którym momencie powinieneś zadbać o nowe linki i czy nie po-

winieneś zmienić chociaŜ niektórych z pozycjonowanych dotychczas słów kluczowych. 

Wiedzę na temat pozycjonowania stron moŜesz poszerzyć korzystając z poniŜszych źródeł:

• http://www.lexy.com.pl/blog/ i z innych blogów branŜowych

• http://www.seostation.pl/wiedza.html 

• http://www.planeta-seo.pl/ – agregator wpisów z polskich SEO blogów

• http://www.forum.optymalizacja.com/ 

a  takŜe  z  ksiąŜek,  np.  tych  recenzowanych  przeze  mnie  na  moim  blogu

[http://www.lexy.com.pl/blog/ksiazki]. 
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Od autorki

Cieszę się, Ŝe zdecydowałeś się skorzystać z mojego kursu. Mam nadzieję, Ŝe w ciągu ostatnich

2 miesięcy opanowałeś podstawy pozycjonowania stron i wykonywałeś regularnie wszystkie zada-

nia praktyczne, które dla Ciebie przygotowałam. 

Jestem pewna, Ŝe statystyki Twojej strony poprawiły się od momentu rozpoczęcia kursu i będzie mi

miło, jeśli poinformujesz mnie o swoich efektach. Będę równieŜ wdzięczna za przesłanie opinii,

którą mogłabym opublikować na blogu – w takim przypadku koniecznie dopisz, jaki mam wstawić

podpis pod jej treścią (np. imię i nazwisko lub imię i miejscowość). 

Zachęcam Cię równieŜ  do kontynuowania nauki pozycjonowania na wyŜszym poziomie i Ŝyczę

Ci samych sukcesów z tym związanych.

Marta Gryszko

Właścicielka INFEO Marta Gryszko. Partner w Wake App Sp. z o.o. - twórcy serwisów

SeoStation.pl i Brandle.pl. 

E-mail: lexy82@gmail.com (prywatny), marta.gryszko@gmail.com (firmowy)
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