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JAK ZMIENIĆ E-SKLEP  
W MIEJSCE PRZYJAZNE  

DLA SEO
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Wstęp 

Czy kiedykolwiek byłeś w sklepie tylko po to, aby zobaczyć, przymierzyć 

lub po prostu dotknąć konkretnego produktu, a potem i tak kupiłeś go 

online w lepszej cenie? Brzmi znajomo, prawda? Ludzie robią to cały czas! 

Dni, w których konsumenci mieli bardzo mało informacji na temat 

produktów i aktualnych trendów w designie, modzie czy kulturze minęły 

bezpowrotnie. Klienci wiedzą dokładnie, czego szukają i ile powinno to 

kosztować. 

Konsumenci stali się mistrzami w surfowaniu po Internecie - potrafią 

dotrzeć do najlepszych ofert. Dodatkowo, w dzisiejszych czasach są w 

stanie robić to z każdego miejsca i o każdej porze. Z nocnego podjadania 

ludzie przerzucili się nawet na nocne kupowanie. Co więcej, konsumenci 

szukają w Internecie informacji na temat konkretnego produktu, będąc w 

tym samym momencie fizycznie w sklepie stacjonarnym.  

Telefony stały się osobistymi asystentami - według Google, jeden na trzech 

zakupowiczów używa swojego smartfona, żeby znaleźć potrzebne mu 

informacje, zamiast zapytać o nie pracownika sklepu.  

Ciężko jest przekonać dobrze poinformowanego konsumenta, żeby zakupił 

konkretny produkt z Twojego sklepu, jeśli znalazł on kilkanaście lepszych 

ofert online. Jedni powiedzą: złóż mu w takim razie lepszą ofertę. Rzecz w 

tym, że w dzisiejszych czasach to wcale nie jest takie proste. 

Sukces sklepu internetowego zależy od wielu czynników - świetne 

produkty w świetnych cenach to tylko jeden z nich. Żeby się wyróżnić, 

musisz zaoferować klientowi coś więcej. Musisz zadbać o to, żeby 

doświadczenia klienta w trakcie wizyty w Twoim sklepie było przyjemne i 

warte powtórzenia.  
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Skorzystaj z następujących wskazówek: 

1. Dostarczaj wartościowych informacji na temat produktów, które 

oferujesz. Ludzie mają różne motywacje, gdy wpisują słowa kluczowe i 

frazy w wyszukiwarce. W większości przypadków nie są jeszcze gotowi, 

żeby cokolwiek kupić - po prostu gromadzą informacje na temat 

konkretnego produktu. Jeśli Twój sklep stanie się zaufanym źródłem 

użytecznych informacji, znacznie zwiększysz prawdopodobieństwo 

tego, że odwiedzający wróci po więcej, a w którymś momencie, stanie 

się także Twoim klientem. 

2. Spraw, by Twój sklep stał się miejscem, w którym miło spędza się 

czas  (tak, wciąż mówię o wirtualnym środowisku). Traktuj swój e-sklep 

na równi ze sklepem stacjonarnym. Wyobraź sobie, że ludzie mogą do 

niego wejść, rozejrzeć się, dotknąć i poznać produkty, a nawet zostać 

na trochę dłużej po to, aby porozmawiać z właścicielem (pamiętasz 

ankietę Google?). A teraz, mając to na uwadze, jak zaprojektowałbyś 

swój sklep internetowy? 

Według statystyk Shoplo.com sklepy, które najwięcej sprzedają to 

wcale nie te z największym budżetem przeznaczonym na marketing. 

Najlepsze wyniki osiągają sklepy, które po prostu wyglądają ładnie. 

Wniosek jest prosty - jeśli chcesz osiągnąć sukces w e-commerce, 

powinieneś skoncentrować się na wyglądzie swojej strony i zadbać o 

to, żeby była jednocześnie atrakcyjna oraz profesjonalna.  

Wskazówka:  Wygląd sklepu powinien zależeć głównie od tego, jaki typ 

produktów sprzedajesz. Oferujesz streetwearowe ciuchy? Mam w takim 

razie nadzieję, że nie myślisz o użyciu pastelowych kolorów lub 

stworzeniu ciepłej i przytulnej atmosfery, prawda? 

3. Przygotuj prezentacje, tutoriale, artykuły typu “how-to” i raporty. 

Absolutną koniecznością jest dostarczanie podstawowych informacji na 

temat każdego produktu, który sprzedajesz. Jednak aby Twój sklep się 
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wyróżniał, musisz zrobić jeszcze coś więcej. Przygotuj dodatkowe 

materiały na temat Twoich najpopularniejszych produktów, mogą to 

być: tutoriale, prezentacje, filmy wideo czy bardziej szczegółowe 

zdjęcia, a zrobisz ten mały krok w kierunku oderwania się od 

przeciętności! 

4. Twórz atrakcyjne sezonowe oferty. To nie jest tak, że klienci mają 

zawsze w głowie najlepsze pomysły na prezenty. Pewna pomoc będzie 

zawsze przydatna, szczególnie kiedy nadchodzą święta Bożego 

Narodzenia czy Walentynki. Jeśli oferujesz bardzo różnorodne 

produkty, zaprezentuj je w formie wielu kolekcji i rozmaitych setów, w 

których zgrupujesz najbardziej atrakcyjne artykuły. 

Załóżmy, że zrobiłeś już to wszystko. Jak myślisz, pomoże Ci to przegonić 

konkurencję? Ujmę to tak - zupełnie nieważne jest to, jak świetny masz 

produkt lub jak bardzo konkurencyjne ceny oferujesz, jeśli potencjalni 

klienci nie widzą nigdzie Twojego sklepu.  

Brzmi całkiem sensownie, prawda? 

Sprowadza nas to do powodu, dla którego stworzyliśmy tego ebooka. 

Positionly - przyjazne dla użytkownika narzędzie SEO połączyło siły z 

Shoplo - nowoczesną platformą e-commerce, aby dostarczyć każdemu e-

przedsiębiorcy wiedzę na temat tego, jak polepszyć widoczność sklepu w 

wyszukiwarkach, zwiększyć na niej ruch oraz spowodować, że ludzie 

odwiedzający witryny staną się wiernymi klientami.  

Wszystko to przedstawiamy w niezwykle przyjaznej formie. Postaraliśmy się 

także o to, aby treść była zrozumiała dla każdego, kto rozpoczyna swoją 

przygodę z e-commerce. Wszystko popieramy z życia wziętymi 

przykładami oraz pomocnymi instrukcjami graficznymi. Wszystko na temat 

SEO w e-commerce umieściliśmy w jednym miejscu. 

�  6

http://www.positionly.com
http://www.shoplo.com


SEO - o co tutaj chodzi? 

Pozycjonowanie strony (SEO - Search Engine Optimization) to wszelkie 

działania, które sprawiają, że strona internetowa plasuje się wyżej w 

wynikach wyszukiwania (SERPs - Search Engine Results Pages). Kiedy 

użytkownik wpisuje słowo lub frazę w wyszukiwarce, zaawansowany 

algorytm zwraca listę znalezionych stron internetowych. Wszystkie z nich 

pozycjonowane są w taki sposób, aby najbardziej trafne rezultaty znalazły 

się jak najwyżej w wyszukiwarce. Większość ruchu - więcej niż 60% - 

przypada pierwszym trzem pozycjom na pierwszej stronie wyników. 

Liczby te prezentują się następująco: 
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Miej także na uwadze fakt, iż według badań Chitika 91.5% całkowitego 

ruchu zbiera pierwsza strona z listą wyszukanych adresów. Nic dziwnego 

zatem, że marki konkurują ze sobą, aby znaleźć się na pierwszej stronie z 

wynikami wyszukiwania. Oznacza to lepszą widoczność, więcej 

odwiedzających oraz większe zyski. 

Oczywiście, im bardziej atrakcyjna dla algorytmów wyszukiwarki jest Twoja 

strona, tym wyżej będzie pozycjonowana w SERPach, a to spowodowuje, 

że będzie ona bardziej widoczna dla ludzi.  

Teraz chyba się zgodzimy, że gra jest warta świeczki, prawda? 

On-Page SEO 

Pierwszym miejscem, od którego powinieneś zacząć, jest Twoja strona 

internetowa. Algorytm wyszukiwarki internetowej bierze pod uwagę kilka 

czynników, kiedy analizuje każdą stronę. Najważniejsze z nich to: 

• struktura strony 

• słowa kluczowe 

• adres URL 

• atrybut ALT - alternatywny opis zdjęć 

• tytuł strony 

• opis strony 

• treści na stronie 

• wewnętrzne linki 
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Im bardziej atrakcyjna dla algorytmów wyszukiwarki 
jest Twoja strona, tym będzie ona bardziej widoczna 
dla ludzi. 

http://chitika.com/google-positioning-value


Treści, które publikujesz na stronie swojego sklepu internetowego ‘mówią’ 

algorytmowi, jak istotna jest Twoja strona dla użytkownika, który szuka 

konkretnych informacji.  

Roboty wyszukiwarek dogłębnie skanują Twoją stronę pod kątem jakości 

oraz próby manipulacji ich algorytmem. Dlatego najlepszym sposobem na 

skuteczne pozycjonowanie jest używanie wyłącznie akceptowalnych przez 

Google technik (white hat techniques). 

Struktura strony 

Elementy struktury Twojej strony oraz powiązanie ze sobą poszczególnych 

podstron to czynniki, które także wywierają duży wpływ na SEO. 

Wyszukiwarki analizują struktury linków, aby znaleźć i przypisać indeksy 

poszczególnym stronom. Jeśli Twoja witryna jest dobrze zbudowana, 

wszystkie strony i podstrony będą dla wyszukiwarki łatwe do znalezienia. 

Przejrzysta struktura strony to ważny aspekt, nie tylko jeśli chodzi o 

pozycjonowanie. Ma także kolosalny wpływ na całość wrażeń, jakich 

doświadcza użytkownik, który na niej przebywa. Celem jest zbudowanie 

sklepu internetowego, w którym klienci mogą z łatwością znaleźć produkty 

oraz informacje, których szukają. 
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Słowa kluczowe 

Są różne typy słów kluczowych oraz różne rodzaje zapytań, których 

używają ludzie, aby znaleźć pożądane produkty. Całe SEO tak na dobrą 

sprawę oparte jest głównie na słowach kluczowych. Znalezienie słów, 

dzięki którym szukający znajdują sklepy podobne do Twojego, to klucz do 

sukcesu. Pamiętaj o tym.  

Gdy już znajdziesz odpowiednie słowa kluczowe, możesz rozpocząć 

proces optymalizacji. Mówiąc po polsku, zacznij ‘rozmieszczać’ istotne dla 

Ciebie zwroty i frazy na stronie głównej i wszystkich podstronach Twojego 

sklepu. Główne słowa kluczowe powinny być używane w tytułach i 

powtarzane (w sposób naturalny, nic na siłę!) w tworzonych na Twojej 

stronie treściach. Inne umieszczaj w opisie każdej strony oraz 

alternatywnych opisach obrazów. 

Adres URL  

Jednym z łatwych sposobów na poprawienie pozycji Twojej strony e-

commerce jest zadbanie o to, aby każdy adres URL był przyjazny pod 

kątem SEO. Co to oznacza w praktyce? Powinien zawierać główne słowo 

kluczowe, na które dana podstrona chce się pozycjonować. 

URL (Uniform Resource Locator) to adres pojedynczej strony internetowej. 

Adresy te widoczne są w oknie wyszukiwarki oraz na stronach wyników 

wyszukiwania. Istnieją dwa typy adresów internetowych: statyczne oraz 

dynamiczne. 

Tak wygląda statyczny URL: 

lampsandco.pl/kategoria/lampy-podlogowe 

Dynamiczny może natomiast prezentować się następująco: 

lampsandco.pl/kategoria/?p=0254007 
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O ile wyszukiwarki z łatwością rozumieją oba typy adresów, dla ludzi 

dynamiczny URL jest kompletnie nieczytelny. Szukający nie widzi, co może 

znaleźć na konkretnej stronie. Nie wspominając o tym, że dynamiczny URL 

pozbawia Cię szansy, aby umieścić jedno ze swoich istotnych słów 

kluczowych w adresie strony (a to, jak już wiesz, ma duży wpływ na pozycję 

Twojego sklepu w wyszukiwarkach). 

W Shoplo adres URL Twojego sklepu ustawiany jest automatycznie i 

wygląda następująco: 

www.nazwatwojegosklepu.shoplo.com 

Jeśli chciałbyś dodać swoją własną domenę, możesz to uczynić w każdym 

momencie. Przejdź do “Ustawień” po lewej stronie, wybierz “Domeny” i 

kliknij przycisk “Dodaj domenę”. To naprawdę jest takie proste! 

Jeśli chodzi o adresy URL, mamy dla Ciebie kilka dodatkowych 

wskazówek, na które warto zwrócić uwagę: 

• lepiej używać łączników (-) zamiast podkreślników (_). Kiedy używasz 

podkreślników, żeby odseparować od siebie słowa w adresie URL, 

Google potraktuje je jako jedność. Dla przykładu: lampy_podlogowe 

zostanie odczytane jako lampypodlogowe. 

• staraj się, aby adres URL był zwięzły, opisowy i adekwatny - 

odwiedzający powinien w mgnieniu oka być w stanie stwierdzić, o czym 

traktuje dana strona. Weźmy następujący URL jako przykład: 

lampsandco.pl/strona/gdzie-nas-znajdziesz. Dla szukającego nie jest 

trudno zgadnąć, że ta konkretna strona zawiera listę sklepów, w których 

można znaleźć produkty tej marki. 

• wybieraj najważniejsze dla Ciebie słowa kluczowe i używaj ich w 

adresach URL, żeby jak najlepiej zoptymalizować widoczność swojej 

strony. Dla przykładu weźmy pod lupę sklep Beard Shop. Jego 

właściciel chcąc otworzyć się na rynki anglojęzyczne wykonał kawał 
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dobrej roboty, umieszczając główne słowo kluczowe - beard - zarówno 

w nazwie sklepu, jak i w adresie URL. Jednakże, jeśli chciałby 

zoptymalizować swój sklep pod inne słowa kluczowe, jak na przykład: 

beard products lub beard care, przykładowy adres URL jednej z 

podstron mógłby wyglądać następująco: beardshop.eu/category/beard-

care/soaps-and-shampoos 

Atrybut ALT - opis alternatywny zdjęć 

Wyszukiwarki nie widzą obrazów, czytają jedynie tekst. Dlatego właśnie 

powinieneś wykorzystywać atrybut ALT, żeby pomóc wyszukiwarce 

zrozumieć znaczenie zdjęcia, które widzą ludzie. Jest to swojego rodzaju 

opis obrazu. W trakcie jego komponowania, pamiętaj o użyciu wybranych 

słów kluczowych. 

Żeby opisać grafikę w Shoplo, zajrzyj do sekcji “Marketing” i wybierz 

zakładkę “SEO” z górnej części ekranu. 

 

Będziesz w stanie zdefiniować kilka ważnych rzeczy, takich jak: tytuł, opis, 

słowa kluczowe i atrybut ALT. 
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Tytuł strony i opis strony 

Tytuł strony powinien definiować treści w sposób spójny i jasny. 

Powinieneś ograniczyć się do maksymalnie 50-60 znaków. Dopilnuj tego, 

aby umieścić przynajmniej dwa najważniejsze słowa kluczowe razem z 

nazwą Twojego sklepu. 

Tytuł strony odgrywa dużą rolę w SEO, ponieważ jako pierwszy pojawia się 

w SERPach (na stronach wyników wyszukiwania), na zewnętrznych 

stronach oraz bezpośrednio w wyszukiwarce. 

Ponownie wykorzystamy sklep Lamps & Co jako przykład. Oto, jak tytuł i 

opis tej strony prezentuje się w wyszukiwarce: 

Jak widzisz powyżej, opis strony to krótki tekst, który wyświetlany jest pod 

jej tytułem. 

Czasami krótki tytuł nie wystarczy, aby w pełni zakomunikować, czym 

dokładnie zajmuje się Twój biznes e-commerce. Pole opisu strony daje Ci 

okazję, aby przedstawić firmę, zanim odwiedzający wejdzie na Twoją 

stronę i zobaczy, jakie produkty oferujesz. 
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Optymalna długość opisu strony to 150-160 znaków. W trakcie jego pisania 

spróbuj wykazać się kreatywnością. Pamiętaj, że nudny opis może 

spowodować spadek współczynnika kliknięć i sprawić, że mniej osób 

odwiedzi Twoją witrynę. 

Z Shoplo w niezwykle łatwy sposób ustawisz tytuły oraz opisy zarówno 

głównej strony, jak i wszystkich podstron. Przykładowo, jeśli chcesz 

poprawić widoczność jednej z kategorii, wejdź w “Produkty” po lewej 

stronie ekranu i kliknij “Organizuj”. Następnie wybierz “Kategorie”, wybierz 

jedną z nich i kliknij na ikonę notesu.  

 

Linki 

Wewnętrzne linki - czyli linki, które prowadzą do innych stron w Twojej 

witrynie - to bardzo ważna część optymalizacji sklepu internetowego (on-

page SEO). Pomagają one algorytmom wyszukiwarek poruszać się po 

Twoim sklepie, indeksując każdą stronę. O wewnętrznych linkach 
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porozmawiamy trochę więcej przy okazji struktury informacji, o której 

przeczytasz w rozdziale czwartym. 

Treści 

Treści na stronie Twojego sklepu, o ile są dobrze zoptymalizowane, mogą 

bardzo mocno wpłynąć na jego widoczność w wyszukiwarce. Słowa 

kluczowe to jeden z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o optymalizcję 

treści. Powinieneś wybrać tylko najbardziej istotne zwroty i umieszczać je 

na całej swojej stronie. 

Zoptymalizowany pod wyszukiwarkę “kontent” powinien wyglądać 

następująco: 
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Off-Page SEO 

Techniki pozycjonowania typu off-page obejmują budowanie linków na 

zewnętrznych witrynach, które kierują użytkownika na Twoją stronę 

internetową. W przeszłości wiele osób spamowało liczne fora, spisy i 

sekcje komentarzy linkami prowadzącymi do ich stron e-commerce. Co 

więcej, kupowanie linków z innych stron było także dość powszechne. 

Dzisiaj takie techniki budowania linków są karane przez wyszukiwarki. 

Aktualne techniki opierają się na budowaniu długotrwałych relacji, nie na 

budowaniu linków. Dobrą i bezpieczną, z punktu widzenia SEO, taktyką 

jest docieranie do klienta poprzez kanały social media. Jeśli stworzysz 

zajmujące treści i podzielisz się nimi na Facebooku i Twitterze, to klienci z 

którymi wchodzisz w interakcję mogą pomóc w ich rozprzestrzenieniu. W 

ten sposób linki tworzone są zupełnie naturalnie.  

Możesz także tworzyć czysto informacyjne albo zabawne treści, które 

dostarczą ludziom wiedzę na temat Twoich produktów w bezpośredni 

sposób. Postaraj się umieścić je także poza Twoją stroną - publikuj na 

istotnych dla Twojej grupy docelowej blogach, fanpage’ach oraz forach.  

Za każdym razem, kiedy ktoś odwiedza Twój sklep przechodząc z innej 

strony, zdobywasz tak zwany backlink (link przekierowujący na Twoją 

stronę). Powodem, dla którego backlinki są tak ważne w SEO jest to, że 

wyszukiwarki determinują popularność strony pod względem liczby 
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Bardzo ważne jest, abyś śledził swoje postępy w budowaniu linków i 

widział, jaki wpływ wywiera cały ten proces na pozycję Twojego sklepu w 

wyszukiwarce. Z Positionly jest to bardzo proste. Wystarczy, że przejdziesz 

do sekcji “Linki” w menu Strona. 

Zobaczysz wtedy wykres, przedstawiający Twoje nowe oraz utracone linki 

zwrotne, a także całościową jakość wszystkich linków, które udało Ci się 

zdobyć dzięki zewnętrznym stronom. 

Przykładowy wykres oraz lista wszystkich linków zwrotnych wygląda tak:  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o analizie backlinków, zapraszamy do 

zapoznania się z tym przewodnikiem. 
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Czy potrzebujesz Menedżera SEO? 

W momencie gdy dopiero zaczynasz przygodę z biznesem e-commerce, 

możesz sam zajmować się SEO - zarówno optymalizacją treści na swojej 

stronie internetowej, jak i jej pozycjonowaniem na zewnątrz. Tak naprawdę 

jest to najlepsze rozwiązanie. W ten sposób nauczysz się podstaw SEO, 

które bardzo przydadzą się w przyszłości. 

Gdy Twój biznes rozrośnie się do takich rozmiarów, że nie będziesz miał 

czasu, aby samodzielnie zajmować się wszystkimi jego aspektami, 

przyjdzie czas na zatrudnienie menedżera SEO lub zewnętrznej agencji. 

Wówczas wiedza, którą zdobyłeś na początku pozwoli Ci lepiej zrozumieć i 

kontrolować praktyki specjalistów SEO. 
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WYBIERANIE  
NAJLEPSZYCH SŁÓW 

KLUCZOWYCH

R O Z D Z I A Ł  2



Wstęp 

W pierwszym rozdziale wspomnieliśmy o tym, że słowa kluczowe to jeden 

z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o pozycjonowanie. W rzeczy 

samej, świat SEO kręci się właśnie wokół słów kluczowych. Tak naprawdę 

słowa kluczowe to nie jakiś mistyczny termin, zarezerwowany jedynie dla 

procesu optymalizacji strony internetowej. Słów kluczowych używamy w 

naszym codziennym życiu. Po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. 

Wyobraź sobie następującą sytuację: właśnie zostałeś zaproszony na 

wielkie otwarcie wystawy. Artysta, który organizuje wydarzenie, to 

najlepszy przyjaciel osoby, z którą się na nią wybierasz. Oczywiście, że 

chcesz wywrzeć dobre wrażenie, ale nie jesteś pewny, czy powinieneś 

przynieść jakiś prezent dla organizatora. Czy wspomniałam, że jest to 

dopiero Wasze drugie wspólne wyjście? 

Rzecz jasna, nie chcesz wyjść na kompletnego ignoranta, dlatego nie 

zapytasz swojej osoby towarzyszącej, co przynieść. Co robisz? Otwierasz 

wyszukiwarkę internetową i wpisujesz słowa kluczowe lub frazy, takie jak: 

“co przynieść na otwarcie wystawy” bądź “prezent dla gospodarza”. 

To było całkiem proste, prawda? 

Jakimś sposobem wiedziałeś, co wpisać w wyszukiwarkę, aby znaleźć to, 

czego szukałeś. Ten proces wygląda dokładnie tak samo, kiedy Twoi 
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potencjalni klienci szukają tego, co sprzedajesz. Wystukują słowa 

kluczowe, aby dostać listę odpowiednich stron internetowych, na których 

znajdą pożądane przez nich produkty. 

Aby sprawić, żeby Twój sklep trafił na SERPy, musisz zawrzeć odpowiednie 

słowa kluczowe na swojej stronie internetowej. To właśnie nazywamy 

pozycjonowaniem. 

Analiza słów kluczowych 

Kiedy użytkownik wpisuje coś w Google, lub w każdej innej wyszukiwarce, 

algorytm zwraca strony, które zawierają to słowo kluczowe lub frazę. Jeśli 

wiesz dokładnie, których słów używają Twoi potencjalni klienci, jesteś w 

połowie drogi do osiągnięcia sukcesu.  

Jedno z użytecznych narzędzi do wybierania odpowiednich słów 

kluczowych to Planer słów kluczowych Google Adwords. Narzędzie jest 

zupełnie darmowe i dostępne dla każdego, kto posiada konto Google 

Adwords.  

Przejdź do menu “Narzędzia” i wybierz pierwszą z opcji “Szukaj propozycji 

nowych słów kluczowych i grup reklam”. Wpisz domenę swojej strony 

oraz typy produktów, które oferujesz. Zobaczysz wtedy sugestie, dotyczące 

Twojego biznesu. 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Narzędzie Google pokaże Ci mniej więcej taką listę: 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Wybierz “Propozycje słów kluczowych” i zwróć uwagę na dwie zmienne 

dla każdego słowa lub frazy: średnia miesięczna liczba wyszukiwań oraz 

konkurencja dla danego słowa kluczowego.  

Wysoka liczba wyszukiwań pokazuje, że ludzie używają tego słowa 

kluczowego, żeby znaleźć rzeczy, których szukają. Z drugiej strony, wysoka 

konkurencja oznacza, że inne firmy już się pozycjonują na to słowo i 

aktualnie dominują na pierwszych stronach wyszukiwań. Oznacza to, że 

ciężko będzie Ci się przebić ze swoją stroną, używając właśnie tego słowa 

kluczowego. 

Jak zawsze, kompromis leży gdzieś po środku - znaleźć słowo kluczowe o 

niskiej lub średniej konkurencji, które ma wystarczająco dużo wyszukiwań, 

aby w ogóle warto było się na nie pozycjonować. 

Wskazówka: Jeśli czujesz, że potrzebujesz dodatkowej pomocy w 

używaniu Planera słów kluczowych od Google’a, skorzystaj z tej instrukcji. 

Innym sposobem na znalezienie odpowiednich dla Twojej strony słów 

kluczowych jest skorzystanie z Positionly. Kiedy pierwszy raz rejestrujesz 

się na Positionly i dodasz URL swojego sklepu, zasugerujemy Ci, w które 

słowa kluczowe powinieneś celować. 

Jeśli już jesteś użytkownikiem Positionly, masz możliwość dodania kilku 

stron i śledzenia wielu różnych słów kluczowych. Z górnego menu wybierz 

Strony i kliknij na “Dodaj nową stronę”. 
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Aby rozpocząć kampanię z Positionly wpisz URL strony. Jeśli chciałbyś 

śledzić stronę w wielu krajach, zaznacz, że masz klientów spoza Polski. 

Jeśli zaznaczyłeś, że masz międzynarodowych klientów, następnym 

krokiem będzie wybranie krajów oraz wyszukiwarek, w których chciałbyś 

śledzić pozycję swojego sklepu. Możesz wybierać spośród: Google, Bing, 

Yahoo i Yandex oraz dużej liczby państw z całego świata. 

�  24



Gotowe! Masz wygenerowaną listę istotnych słów kluczowych, których 

powinieneś używać. Później możesz je sortować i grupować, co znacznie 

ułatwi Ci pracę. 
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Teraz nasza kolej! Sprawdzimy pozycję Twojego sklepu dla konkretnych 

słów kluczowych i dodatkowo zasugerujemy listę potencjalnych 

konkurentów. 

Na koniec otrzymasz podsumowanie tego, jak Twój sklep radzi sobie pod 

względem SEO (bazując na słowach kluczowych, które wcześniej 

wybrałeś). Jeśli okaże się, że Twoja strona wymaga lepszej optymalizacji, 

zostaniesz przekierowany do naszego SEO audytu, który pokaże Ci 

dokładnie, które z elementów na stronie wymagają Twojej interwencji. 

Typy słów kluczowych 

Po dokonaniu dogłębnej analizy słów kluczowych, otrzymasz listę wielu 

różnych fraz. Zanim zdecydujesz, które okażą się najlepsze do tego, aby 

wygenerować ruch o wysokiej jakości w Twoim sklepie internetowym, 

musisz nauczyć się, jak odróżnić różne typy słów kluczowych. 

Ogólne słowa kluczowe (generic keywords) 
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Są to bliżej nieokreślone i ogólne terminy, których ludzie używają w 

wyszukiwarkach (np. “ubrania dla dzieci” lub “aparat cyfrowy”). W 

większości przypadków takie słowa dostarczają naprawdę spory ruch, 

który z drugiej strony nie jest zbyt stargetowany - to znaczy, że ludzie 

którzy odwiedzają Twój sklep mogą być zupełnie przypadkowymi 

czytelnikami. Taka grupa może być bardziej zainteresowana tym, aby 

znaleźć konkretną informację, niż znaleźć konkretny produkt z intencją 

jego zakupu. 

Wysoka konkurencyjność to kolejna z charakterystycznych cech ogólnych 

słów kluczowych. Bardzo trudno będzie Ci się znaleźć wysoko w SERPach, 

jeśli zdecydujesz się na używanie jedynie tego typu słów kluczowych. 

Słowa kluczowe typu broadmatch (broadmatch keywords) 

Są to bardziej dopasowane słowa kluczowe, takie jak: “dziecięce ubrania 

dla dziewczynek” lub “aparat cyfrowy dla początkujących”. Zapewniają one 

równowagę między natężeniem ruchu, a jego jakością. Nie tak wiele stron 

stara się celować w te same słowa typu broadmatch, dlatego będzie Ci 

łatwiej zoptymalizować swój sklep pod te zwroty. 

Dodatkowo, możesz oczekiwać przyzwoitego współczynnika konwersji 

właśnie po słowach kluczowych tego rodzaju, a to znaczy, że dużo łatwiej 

będzie Ci zamienić odwiedzających w stałych klientów. 

Słowa kluczowe typu long-tail (long-tail keywords) 

Ogólnie mówiąc, są to długie frazy (mogą to być nawet całe zdania), które 

ludzie wpisują w wyszukiwarkę. Coś w stylu: “gdzie kupić oryginalne 

ubrania dla dziewczyn” lub “wskazówki dla początkujących w cyfrowej 

fotografii SLR” jest traktowane jako słowa kluczowe long-tail. 

Te rodzaje słów kluczowych nie przyciągną ogromnego ruchu na Twoją 

stronę. Jednakże, odwiedzający, którzy znajdą się w Twoim sklepie dzięki 
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tym słowom kluczowym, będą Twoimi najbardziej zaangażowanymi 

klientami. 

Jeśli nie jesteś przekonany, jak znaleźć słowa kluczowe typu long-tail, 

których ludzie rzeczywiście używają, ten przewodnik będzie pomocny. 

Każdy rodzaj słów kluczowych wspomniany powyżej ma rzecz jasna swoje 

zalety oraz wady. Używanie ich wszystkich podczas optymalizacji strony 

internetowej to zdecydowanie najlepsza strategia. 

Typy zapytań 

Opisując różne typy słów kluczowych, nie mogę pominąć części o różnych 

rodzajach zapytań, których ludzie używają, aby znaleźć pożądane rzeczy. 

Zapytania są słowami (mogą być słowami kluczowymi) lub frazami, które 

ludzie wpisują w wyszukiwarkę, w celu otrzymania listy istotnych dla nich 

wyników. 

Istnieją trzy główne typy zapytań: 

Zapytania nawigacyjne 

Kiedy wyszukujący chce znaleźć konkretną markę, produkt lub jej stronę 

internetową, używa zapytania nawigacyjnego. Przykładem w tym wypadku 

może być: Lamps&Co, IKEA czy Coca-Cola. Te rodzaje zapytań są często 

nazywane “go queries”. Jak się już zapewne domyślasz, składają się na nie 

głównie słowa kluczowe marek. 
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Jeśli Twój sklep internetowy nie jest jeszcze znany, ilość ludzi, którzy będą 

używać nazwy Twojej marki w wyszukiwarce, będzie mocno ograniczona. 

To oczywiście nie oznacza, że nie powinieneś optymalizować swojego 

biznesu pod nazwę swojego sklepu. 

Nie powinieneś mieć problemu w zmonetyzowaniu odwiedzających po 

zapytaniach nawigacyjnych, ponieważ znają oni już Twoją markę.  

Wiedzą także, jakie dokładnie produkty oferujesz i prawdopodobnie trafili 

na Twoją stronę, aby coś zakupić. 

Zapytania informacyjne 

Jeśli użytkownik szuka jakiejś informacji, a nie określonej marki lub strony, 

chce nauczyć się czegoś nowego lub znaleźć odpowiedź na konkretne 

pytanie. Nie jest zainteresowany zakupem czegokolwiek i na tym etapie nie 

ma dla niego znaczenia, gdzie znajdzie istotne informacje. Może być to 

Twoja strona, ale równie dobrze Twojego bezpośredniego konkurenta. 

Ciężko jest zamienić w klientów tych, którzy trafili na naszą stronę po 

wpisaniu zapytania informacyjnego. Jednak jest to jak najbardziej 

wykonalne - po prostu będzie to trwać trochę dłużej. Najlepszym 

sposobem na odpowiednie stargetowanie zapytań informacyjnych jest 

dostarczanie interesujących treści o wysokiej jakości, które zawierają 

bardzo dużo istotnych słów kluczowych. 

Odwiedzający mogą nie być gotowi na zakup, lecz w momencie, w którym 

zapewnisz im wyczerpujące informacje na temat produktu, zwiększasz 

szanse na to, że odwiedzą Twój sklep ponownie, kiedy będą gotowi do 

kupna produktu. 

Zapytania transakcyjne 
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To takie zapytania, które najczęściej prowadzą do transakcji. Mogą składać 

się ze słów kluczowych marek lub tych bardziej ogólnych słów. To, co jest 

znaczące, to zawarcie w nich transakcyjnych terminów takich jak: “kupić” 

czy “zamówić”. 

W tym wypadku szukający często chcą znaleźć konkretny produkt i są 

przekonani do jego zakupu. Pytanie brzmi: Gdzie dokonają zamówienia? 

Taka osoba niejednokrotnie przeszukuje różne sklepy, w celu wybrania 

najlepszej oferty. 

Optymalizacja pod zapytania transakcyjne jest najbardziej zyskowna, 

ponieważ generuje najlepiej stargetowany ruch na stronie. Oczywiście 

liczba ludzi, którzy są gotowi do kupna produktu jest mniejsza od liczby 

tych, który używają wyszukiwarki, w celu znalezienia konkretnych 

informacji. 

Śledzenie słów kluczowych 

Kiedy już wybierzesz najbardziej znaczące słowa kluczowe dla Twojego 

sklepu, powinieneś zacząć je śledzić, aby dowiedzieć się, czy poprawiają 

one widoczność e-sklepu w wyszukiwarkach. Żeby zrobić to szybko i bez 

wysiłku, zaloguj się do Positionly, kliknij “Strony” w górnej części menu i 

wybierz stronę swojego sklepu (możesz śledzić wiele stron na raz, zależnie 

od wybranego planu).  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Możesz zobaczyć w ogólnym zarysie, jak radzi sobie Twój sklep oraz 

zerknąć na to, jak wybrane przez Ciebie słowa kluczowe spisują się w 

odniesieniu do rankingu Twojej strony. 

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz “Frazy” z “Menu strony”. Zobaczysz 

listę wszystkich słów kluczowych z zaznaczonymi pozycjami (również ze 

zmianami, które ostatnio zaszły). Będziesz mógł także sprawdzić 

konkurencyjność poszczególnych słów, grupę oraz linki do strony, która 

widnieje w SERPach dla konkretnego słowa kluczowego. 
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W trakcie analizowania słów kluczowych, nie zapomnij sprawdzić 

rezultatów dla różnych wyszukiwarek internetowych, które wybrałeś 

podczas dodawania strony. 

Jeśli śledzisz naprawdę wiele słów kluczowych, zalecamy Ci je zgrupować, 

aby utrzymać ład i porządek. Przejdź do “Grup” w menu “Search 

Rankings”, aby stworzyć swoją pierwszą grupę. 

Po zrobieniu dogłębnej analizy powinieneś dokładnie wiedzieć, na jakich 

słowach kluczowych się skupić, aby Twoja strona znalazła się wyżej w 

wyszukiwarkach i przyciągała więcej ruchu wysokiej jakości. 

Używanie wszystkich rodzajów słów kluczowych to najlepsza i najbardziej 

powszechna technika. W ten sposób osiągniesz bardzo dobre i 

długotrwałe rezultaty. 

Teraz, kiedy już wiesz jakie typy słów kluczowych istnieją, jak zrobić ich 

dokładną analizę i jak śledzić wybrane wcześniej słowa kluczowe, 

najwyższy czas przedyskutować kwestię tego, jak najlepiej wykorzystać tę 

wiedzę w praktyce. 

Przejdźmy zatem do rozdziału trzeciego!
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Wstęp 

Teraz, kiedy masz już gotową listę istotnych dla Twojego biznesu słów 

kluczowych, możesz zacząć proces optymalizacji. W tym rozdziale dowiesz 

się, jak wykorzystać dotychczas zdobyte informacje w praktyce. 

Optymalizacja kontentu 

Aktualne treści 

Pamiętasz jeszcze, jak pisałam o różnych rodzajach zapytań? Świetnie! W 

takim razie wiesz już, że w większości przypadków ludzie używają 

wyszukiwarek, aby znaleźć konkretne informacje. Zanim dokonają 

jakiejkolwiek transakcji, surfują po sieci, zbierają i analizują różne oferty, 

żeby znaleźć tą najlepszą. Droga zakupu jest u konsumenta długa i 

złożona. 

“Ekspozycja reklamy, zapytania w wyszukiwarce, wizyty na stronie sklepu, 

wizyty u konkurentów, ponowne wejścia na stronę, czytanie recenzji, wizyty 

w marketplace’ach [np. Ceneo.pl, Nokaut.pl czy Skapiec.pl - aut.] - 

wszystkie te punkty są typowymi przystankami na drodze zakupowej 

konsumenta.” 

Źródło:  Yaakov Kimelfeld, Chief Research Officer at Compete 

Jako, że zapytania informacyjne przynoszą najwięcej ruchu, kluczowe jest 

to, żebyś przyciągał właśnie takich czytelników na swoją stronę. 

Najłatwiejszym, najbardziej naturalnym i najmniej podejrzanym sposobem 

(a uwierz mi, nie chcesz bawić się w tzw. "czarne techniki SEO"), jest  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zapewnianie odwiedzającym Twój sklep interesujących, cennych oraz 

użytecznych treści. 

Możesz to zrobić, tworząc dodatkowe strony w obrębie Twojej domeny. 

Pomyśl o tych wszystkich treściach, które mogłyby zapewnić wartość 

dodaną Twoim klientom. Nie zapominaj oczywiście o tym, aby w 

publikowane treści wplatać wybrane wcześniej słowa kluczowe. Dzięki 

takiemu zabiegowi zoptymalizujesz swoją stronę i trafisz ze swoją ofertą do 

większej ilości osób. 

Czy wspomniałam już o tym, że wyszukiwarki mają w zwyczaju wyżej 

pozycjonować strony, które są często uaktualniane? Im częściej tworzysz 

nowe treści, tym większa szansa, że Twój sklep osiągnie wyższe pozycje w 

SERPach. Tak to właśnie działa. 

Dodawanie stron z Shoplo jest bardzo proste. Wejdź w “Wygląd sklepu” po 

lewej stronie menu, a potem kliknij przycisk “Strony”. 
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Kliknij “Stwórz nową stronę” i będziesz już prawie na finiszu. Nie zapomnij 

jednak o tym, aby wypełnić część o SEO! 

Została już tylko jedna rzecz. Musisz upewnić się, że Twoja nowo 

utworzona strona jest łatwa do znalezienia przez odwiedzających Twój 

sklep. Wróć do menu “Wyglądu strony” i kliknij w “Nawigacja”. 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Po znalezieniu się w sekcji “Nawigacja” dodaj nowy link do menu 

głównego bądź menu stopki (zależnie od tego, gdzie chcesz umieścić 

nowo powstałą stronę w strukturze całej witryny). 

Następnie wpisz nazwę linku, wybierz “Własne Strony” z menu URL i 

wybierz stronę, którą stworzyłeś w poprzednim kroku. 
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Nie jesteś przekonany, że tworzenie dodatkowych stron to dobry pomysł? 

W takim razie musisz przeczytać poniższy fragment. :) 

Oprócz bezdyskusyjnego wpływu, jaki treści edukacyjne wywierają na SEO 

Twojej strony, istnieją jeszcze zupełnie niematerialne korzyści, które 

możesz czerpać, takie jak: budowanie więzi zaufania z potencjalnymi 

klientami oraz przedstawienie siebie jako eksperta w danym temacie. 

Jest to ważniejsze, niż na pierwszy rzut oka mogłoby Ci się wydawać. Jeśli 

ludzie wchodzą na Twoją stronę, aby otrzymać wiarygodne, informacyjne 

oraz aktualne treści, to z czasem staniesz się dla nich zaufanym źródłem 

wiedzy. A Twój sklep będzie oczywistym wyborem, jeśli chodzi o miejsce, w 

którym można robić zakupy. 

Jeśli nie masz pomysłu, jakiego typu treści mógłbyś publikować, rzuć 

okiem, jak robi to ekipa z Beard Shop. 

Oprócz najbardziej oczywistych informacji typu: FAQ, polityka cookies czy 

polityka prywatności, publikują także tutoriale, galerię “brodaczy” oraz to, 

co każdy prawdziwy “hodowca brody” powinien przeczytać w specjalnie 

przygotowanej sekcji “Kącik brodacza”. Proste i genialne! 

�  38

http://beardshop.pl/


Żywe opisy 

Założę się, że jesteś świadomy ilości sklepów internetowych, które oferują 

podobne bądź takie same produkty jak Ty. Jeśli ceny są także podobne, 

pozostaje Ci tylko kilka aspektów, którymi możesz odróżnić swoją ofertę od 

konkurencji. Może to być przykładowo: koszt dostawy, jakość zdjęć 

produktu i jakość ich opisu. 

Jeśli chodzi o dostawę, powinieneś oferować kilka opcji. Oczywiście, im 

mniejsze koszta poniosą Twoi klienci, tym bardziej zachęcająca będzie 

Twoja oferta. Powszechnym rozwiązaniem jest darmowa wysyłka powyżej 

pewnej wartości zamówienia. 

Aby ustawić opcje wysyłkowe w sklepie na Shoplo wejdź w “Ustawienia” 

po lewej stronie i wybierz sekcję “Dostawa”. Możesz z naprawdę wielu 

dostępnych możliwości wybrać te, które najbardziej Ci odpowiadają. 

Przejdźmy teraz do jakości zdjęć produktów. Możesz oczywiście użyć 

zdjęć, dostarczonych przez producenta - zdecydujesz się wtedy na 

najłatwiejszy i najbardziej oczywisty scenariusz. Twoja oferta stanie się 

jednak dużo bardziej atrakcyjna, jeśli będziesz w stanie wykonać własne 

fotografie produktów, które sprzedajesz. 

Jedno jest pewne - im bardziej szczegółowe zdjęcia zamieścisz na stronie, 

tym lepiej! Pamiętaj, że zakupy online są jednoznaczne z tym, że kupujący 

nie ma możliwości dotknięcia, przymierzenia oraz zweryfikowania jakości 

przedmiotu, który widzi w Twoim sklepie. 

Pod względem SEO, najlepszym sposobem na to, aby wyróżnić ofertę 

spośród tłumu konkurentów jest przygotowanie oryginalnych, kreatywnych 

i użytecznych opisów produktu, które są bogate w odpowiednie słowa 

kluczowe. 
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Poszukaj odpowiednich zwrotów, dla każdego z oferowanych przez Ciebie 

produktów. Będziesz wtedy wiedział, które słowa najlepiej pasują do 

poszczególnych opisów. 

Pamiętaj jednak o zjawisku zwanym “nadużywaniem słów kluczowych”. 

Takie praktyki nie dość, że nie wpłyną pozytywnie na wrażenia czytającego 

i nie poprawią Twojej pozycji w wyszukiwarce, to jeszcze wyraźnie kłócą 

się z polityką Google i mogą narazić Cię na nieprzyjemności ze strony tego 

giganta. 

Podsumowując, wszystkie opisy produktów powinny być: 

• informacyjne - zawierać jak najwięcej przydatnych informacji. Wyjaśnij 

korzyści, jakie wynikają z zakupu danego produktu oraz pokaż, że sprawi 

on, iż życie kupującego stanie się: łatwiejsze, bardziej różnorodne albo 

ciekawe. 

• zrozumiałe - pamiętaj o tym, że przygotowujesz ofertę dla zwykłych 

ludzi, którzy w większości przypadków nie mają technicznej i 

specjalistycznej wiedzy. Używaj więc jasnego słownictwa, bez żargonu i 

modnych w danej branży określeń. 

• prawdziwe -  bądź szczery - w tym biznesie nie ma miejsca na 

wprowadzające w błąd informacje lub puste obietnice. Nie mów, że 

konkretny produkt może zrobić to i tamto, jeśli mija się to z prawdą. 
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• bogate w słowa kluczowe - bądź uważny podczas wybierania słów 

kluczowych. Zrób porządną analizę, nie zgaduj, co może zadziałać, bo 

może się okazać, że Twoje typy przyniosą skutek odwrotny do 

zamierzonego.  

Wskazówka: jeśli różnorodność produktów, które oferujesz jest ogromna i 

doszedłeś do wniosku, że nie będziesz w stanie opisać wszystkiego sam, 

to po prostu znajdź kogoś, komu będziesz mógł zlecić przygotowanie 

ciekawych i adekwatnych opisów. 

Jeśli masz wątpliwości, czy obca osoba może napisać treści atrakcyjne dla 

Twoich potencjalnych klientów, w tym artykule znajdziesz garść 

przydatnych wskazówek (tak naprawdę klucz do sukcesu leży w dobrym 

planowaniu)! 

Aby dodać nowy produkt, kliknij przycisk “Dodaj” w sekcji “Produkty” po 

lewej stronie menu. Zamieść istotne słowa kluczowe zarówno w krótkim jak 

i długim opisie, nie zapominając rzecz jasna o polu SEO (patrz zdjęcie 

poniżej)! 
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Obraz i wideo - optymalizacja 

Czasami najlepiej zaprezentować wartość produktu poprzez pokazanie, jak 

on działa. Oprócz dobrych opisów możesz doprawić swoje treści wideo 

tutorialami. Nie martw się, jeśli nie masz odpowiedniej ilości czasu lub 

budżetu, nie musisz sam ich tworzyć. 

Wielu producentów produkuje wysokiej jakości tutoriale, w których 

wyjaśnia szczegółowo, jak użytkownik powinien korzystać z produktu, aby 

zrobić z niego jak największy użytek. Znajdź gotowe materiały, które są 

Twoim zdaniem najlepsze i najbardziej angażujące. Tak, to jest takie proste! 

Znowu posłużę się sklepem Beard Shop - zobacz jak oni sobie z tym 

poradzili. 
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Trochę wyżej opowiedziałam już o kilku zalecanych praktykach SEO w 

odniesieniu do zamieszczania zdjęć na stronie. W pierwszym rozdziale 

dowiedzieliście się już, że wyszukiwarki nie potrafią odczytać grafik, nie 

mają zaś problemu z rozpoznaniem alternatywnego opisu obiektów 

graficznych. 

Jeśli nie opiszesz obrazów, będą one zupełnie niewidzialne dla robotów 

wyszukiwarek internetowych - stracisz wtedy szansę na poprawienie 

widoczności wszystkich produktów na stronie Twojego sklepu. 

Przypomnę tylko, jak użyć oprogramowania Shoplo, aby zoptymalizować 

obrazy pod wyszukiwarki. 

Przejdź do zakładki “Marketing” po lewej stronie menu, następnie kliknij 

przycisk “SEO” po prawej stronie. Użyj sekcji “SEO dla zdjęć” oraz  

“SEO dla stron”, w celu wpisania wszystkich istotnych dla Ciebie słów 

kluczowych. 
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Recenzje

Nie odkryję Ameryki pisząc, że recenzje produktów pełnią kluczową rolę w 

decyzjach zakupowych konsumentów. Czy wiedziałeś jednak o tym, że 

pomagają one w poprawie pozycji strony w wyszukiwarkach 

internetowych? 

Treści generowane przez użytkowników to niezwykle ważny sygnał dla 

wyszukiwarek, mówiący o tym, że Twój sklep jest istotnym miejscem dla 

poszczególnych zapytań. Recenzje pomagają w uzyskaniu przez sklep 

lepszej widoczności i ekspozycji w SERPach. 

Zachęcaj swoich klientów do zostawiania i dzielenia się swoją opinią oraz 

pisania relacji o produktach zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe. Możesz 

pójść nawet o krok dalej - zachęć ich do oceny całego Twojego sklepu! 

Aby im to umożliwić, zainstaluj jedno z darmowych narzędzi do tego 

przeznaczonych - Yotpo.  

Przejdź na “Pulpit” i kliknij “Dodatki” po lewej stronie menu. Odszukaj 

aplikacji Yotpo i kliknij na przycisk instalacji. Teraz pozostaje Ci tylko czekać 

na pierwsze opinie! 
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Opisy rozszerzone 

Pamiętasz, kiedy omawialiśmy podstawy SEO na początku tego e-booka? 

Jednym z czynników, które mają znaczenie dla wyszukiwarek 

internetowych są opisy strony. Dla szybkiego przypomnienia, są to krótkie 

fragmenty tekstu, wyświetlane pod tytułem Twojej strony w wynikach 

wyszukiwania (SERPy). 

Opisy rozszerzone wyglądają bardzo podobnie, jak opisy strony. 

Dostarczają one jednak bardziej szczegółowych informacji ( jak na przykład 

cena produktu, jego dostępność lub opinie konsumentów), które 

operatorzy strony mogą dodać do istniejącego kodu HTML. Wyszukiwarki 

internetowe używają ich, aby prezentować bardziej szczegółowe rezultaty. 
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Za każdym razem gdy Twoja strona ukazuje się w SERPach, wyszukiwarka 

pokazuje tytuł strony, jej adres URL oraz opis, który przypisałeś dla danej 

strony. Jednakże, jeśli użyjesz opisów rozszerzonych, wyszukiwarka będzie 

w stanie posłużyć się nimi, aby pokazać więcej informacji o Twoim sklepie. 

Podpowie czytelnikowi, czy dany link prowadzi do opinii, osoby, produktu 

lub strony biznesu. 

Sygnały Social Media 

Zdziwiłbyś się, jak zaangażowanie w mediach społecznościowych oraz 

interakcja z użytkownikami może wpłynąć na pozycję Twojej strony w 

wyszukiwarce. Z dnia na dzień czynnik ‘społecznościowy’ pełni w SEO  

coraz większą rolę. Obecność sklepu internetowego w social media 

powinna być integralną częścią całościowej strategii marketingowej. 

Nie znaczy to, że musisz znaleźć się na dosłownie każdej platformie 

społecznościowej, która hula w Internecie. Spokojnie - dwa albo trzy 

miejsca jak najbardziej wystarczą. Zadbaj tylko o to, żeby regularnie 

udostępniać na nich angażujące treści. Niech będą interesujące, 
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kreatywne, rozrywkowe lub po prostu informacyjne - zależnie od tego, co 

pasuje najlepiej do Twojej marki. 

Musisz mieć na uwadze jeszcze jedną sprawę - media społecznościowe 

polegają na prowadzeniu dialogu i interakcji. Za każdym razem, kiedy 

użytkownik zadaje Ci pytanie, zostawia feedback albo dzieli się opinią, 

powinieneś mu odpowiedzieć. 

Jest jeszcze jedna sprawa. Gdy tylko założysz profile na kanałach social, 

od razu zintegruj je ze swoim sklepem internetowym. Mam dobrą 

wiadomość - jest to dużo prostsze, niż mogłoby Ci się wydawać.  

Zaloguj się na Shoplo, przejdź do sekcji “Wygląd sklepu”, a potem kliknij w 

“Ustawienia szablonu”. Na samym dole strony znajdziesz miejsca, w 

których będziesz mógł wkleić linki do profilów na takich kanałach jak: 

Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, YouTube i Instagram. 
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Zobaczysz ikony platform społecznościowych na samej górze lub na 

samym dole strony - zależnie od szablonu, który wybrałeś.
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JAK PRZEKONAĆ 
ODWIEDZAJĄCYCH DO 
DŁUŻSZEGO POBYTU  
W TWOIM E-SKLEPIE

R O Z D Z I A Ł  4



Wstęp 

W tym momencie masz już całkiem solidną wiedzę na temat optymalizacji 

sklepu pod kątem wyszukiwarek internetowych. Jeśli będziesz postępować 

zgodnie z wymienionymi w poprzednich rozdziałach wskazówkami, masz 

szansę przyciągnąć większą ilość odwiedzających na Twoją stronę. To z 

kolei może prowadzić do wygenerowania większej sprzedaży.  

Oczywiście wśród wszystkich odwiedzających znakomita większość ludzi 

surfuje w poszukiwaniu konkretnych informacji, a nie po to, żeby dokonać 

zakupu. Tym niemniej, im więcej ruchu przyciągniesz do sklepu 

internetowego, tym większe szanse na to, że część odwiedzających stanie 

się Twoimi klientami.  

Pierwszym krokiem jest zadbanie o to, aby utrzymać zainteresowanie 

odwiedzających najdłużej jak to tylko możliwe. Jeśli nie podejmiesz 

żadnego wysiłku w tym kierunku, odwiedzający opuszczą Twój sklep i 

prawdopodobnie nigdy do niego nie wrócą. Żeby tego uniknąć, Twoja 

strona musi być przyjazna dla użytkownika. 

Poprzez określenie “przyjazna” mam na myśli prostą i profesjonalną stronę, 

po której poruszanie się jest niezwykle intuicyjne. Struktura i design 

Twojego sklepu powinny pomagać odwiedzającym dotrzeć dokładnie do 

tych informacji, których potrzebują w możliwie jak najkrótszym czasie. 

Jeśli ktoś poczuje frustrację podczas klikania i wiecznego przechodzenia 

ze strony na stronę w celu pozyskania jednej tylko informacji, stracisz 
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jakiekolwiek szanse na to, aby odwiedzający zawitał do Twojego sklepu 

ponownie (nie mówiąc już o uczynieniu z niego stałego klienta). 

Istnieje co najmniej kilka praktyk, które pomogą Ci zatrzymać 

odwiedzających na dłużej w sklepie. Oto one: 

Zaplanuj strukturę informacyjną strony 

Architektura informacyjna strony to struktura organizacyjna, na której 

opiera się cała Twoja strona internetowa. Głównym celem dobrze 

zaplanowanej architektury informacyjnej jest sprawienie, aby użytkownicy 

mogli z łatwością znaleźć informacje, których potrzebują, bez tracenia 

czasu na odwiedzanie wielu nierelewantnych podstron. 

Jeśli oferujesz szeroką gamę produktów, koniecznie podziel je na 

kategorie i podkategorie - dzięki temu stworzysz strukturę, w której klienci 

z łatwością się odnajdą. Oczywiście, opcja wyszukiwania konkretnych 

produktów to absolutny niezbędnik - pozwala użytkownikom szybko 

odszukać to, czego aktualnie potrzebują. 

Z Shoplo, zaaranżowanie dobrze uporządkowanego sklepu to 

przyjemność. Pierwszym krokiem jest stworzenie kategorii lub kolekcji. 

Następnie należy dodać produkty i przydzielić je do odpowiednich 

kategorii. Produkty można dodawać manualnie lub zaimportować je z pliku 

CSV. 

Przejdź do zakładki “Produkty” w lewej części menu i zapełnij swój sklep 

asortymentem, który masz do zaoferowania.  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Różnica między Kategoriami a Kolekcjami jest znacząca. Kategorie służą 

do ułożenia Twoich produktów w logiczny oraz intuicyjny porządek. 

Kolekcje to kompilacje produktów z różnych kategorii, stworzone na 

specjalne okazje, takie jak: sezonowe wyprzedaże, specjalne promocje lub 

nadchodzące święta (Święta Bożego Narodzenia, Walentynki itd.) 

Dużym ułatwieniem jest także to, że podczas dodawania asortymentu 

możesz stworzyć wiele wariantów (np. rozmiarów) jednego przedmiotu, 

zamiast wgrywać  wielu oddzielnych produktów. 

Kliknij w konkretny produkt, wybierz “Parametry i warianty” z menu 

horyzontalnego, a następnie kliknij przycisk “Dodaj wariant produktu”. 

Teraz możesz dodać nowy wariant  ze wszystkimi jego parametrami. 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Zapisz zmiany i voila - nowa wersja produktu właśnie została dodana! 

Wskazówka: Zanim zaczniesz planować, jak powinna wyglądać Twoja 

architektura informacyjna, pomyśl o wszystkich pytaniach, które 

odwiedzający chcieliby zadać zaraz po wejściu na stronę - banalne, 

prawda? Nie do końca, szczególnie biorąc pod uwagę, ilu właścicieli 

sklepów komplikuje strukturę swojej strony internetowej. Pamiętaj - mniej 

znaczy lepiej. Trzymaj się prostoty, a dasz sobie radę :) 

Zadbaj o wrażenia użytkowników 

Piękny design może zrobić naprawdę wielką różnicę. Ludzie kupują 

wzrokiem i jako e-przedsiębiorca na pewno doskonale zdajesz sobie z 

tego sprawę. Przyjazny design strony plus dobrej jakości zdjęcia, pozwolą 

znacznie zwiększyć szanse na to, że odwiedzający rzeczywiście dokonają 

zakupu Twoich produktów. Proste, prawda? Niestety, nie do końca.  
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Nawet oszałamiający projekt nie zdziała cudów, jeśli Twoja strona nie 

dostarczy pozytywnych wrażeń użytkownikowi (UX - user experience). 

Design sklepu powinien być intuicyjny, każda strona powinna ładować się 

szybko, a każda przydatna informacja powinna być dostępna na 

wyciągnięcie tzw. trzech kliknięć - dlatego struktura informacyjna strony 

jest tak ważna. 

Stworzenie dobrego designu to nie tylko podążanie za ostatnimi trendami, 

ale sprawienie, że każdy użytkownik będzie z łatwością poruszał się po 

stronie i bez problemu znajdzie to, czego szuka. Im szybciej znajdzie 

produkt, tym większe szanse na to, że zostanie na Twojej stronie i 

rzeczywiście dokona zakupu. 

Znalezienie równowagi między zachwycającym wyglądem, a inteligentnym 

rozłożeniem części informacyjnej nie należy do rzeczy najprostszych. Na 

szczęście nie musisz się tym martwić, ponieważ Shoplo ma dla Ciebie 

gotowe i sprawdzone rozwiązania. W Twojej gestii pozostaje tylko 

zadecydowanie, który szablon najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. 
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Oto najpopularniejsze szablony Shoplo: 

Szablon “Simple”  

Szablon “Rainbow”  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Szablon “Pinterest”  

Szablon “Manhattan”  
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Szablon “Elegant”  

Przejdź do “Szablonów” po lewej stronie menu i kliknij “Dodaj szablon”, 

aby wybrać spośród wielu przygotowanych w technologii RWD designów. 

Jeśli chciałbyś dodać własny, kliknij na ikonę “zębatego kółka” 

znajdującego się na górze obok sekcji “Szablonów”. Następnie wybierz 

“Załaduj szablon”.  

Nie zapomnij o linkach wewnętrznych 

Aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po Twoim sklepie i zwiększyć 

współczynnik konwersji, zwróć uwagę na tzw. linki wewnętrzne, które 

zamieszczasz na stronie (i które de facto są nieodłączną częścią 

pozycjonowania). Roboty wyszukiwarek internetowych skanują Twoją 

stronę, podążając za linkami, które znajdą i w ten sposób indeksują 

wszystkie napotkane na swojej drodze strony. 

Wewnętrzne linki są gwarancją tego, że każda Twoja strona zostanie 

zaindeksowana, dzięki czemu będzie widoczna w SERPach. Wewnętrzne 

linkowanie traktowane jest jako część procesu optymalizacji typu off-page, 

który omawialiśmy w pierwszym rozdziale. 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Wszystko to może brzmieć trochę zbyt technicznie, ale prawdę mówiąc, 

wewnętrzne linkowanie to jedna z łatwiejszych części SEO. Za każdym 

razem, kiedy prezentujesz konkretny produkt, nie zapomnij wspomnieć 

także o artykułach, które są podobne, komplementarne lub po prostu 

zostały wrzucone do koszyka jako dodatek przez innych klientów. 

Może to wyglądać na przykład tak: 
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Mierz zachowanie odwiedzających 

Nie można poprawić wrażeń, jakie użytkownik wynosi z surfowania po 

Twojej stronie (tzw. user experience - UX) i zwiększyć sprzedaży, bez 

wcześniejszych informacji, jak ludzie poruszają się po Twoim sklepie. Jak 

długo w nim przebywają? Czy odwiedzają każdą podstronę? Czy klikają w 

linki? Chyba nie muszę Cię przekonywać, jak ważna i przydatna może 

okazać się taka wiedza. Jak to mówią: “Nie możesz poprawić tego, czego 

nie mierzysz”. 

Jeśli użytkownicy notorycznie opuszczają poszczególne podstrony, bez 

wykonania konkretnych akcji jak np.: zapisy na newsletter, odwiedzenie 

bloga, zakup towaru itd., jest to wyraźny sygnał, że te strony zostały źle 

zaprojektowane lub zawierają bezużyteczne informacje. 

Oprogramowanie typu “heatmapping” pomoże nakreślić jaśniejszy obraz 

tego, jak użytkownicy zachowują się na Twojej stronie i wyjaśnić Ci, 

dlaczego dotychczasowy współczynnik konwersji był rozczarowujący. 

Jeśli będziesz regularnie monitorował zachowania odwiedzających Twój 

sklep, dowiesz się, jak dostosować design Twojej strony tak, aby 

umiejętniej kierować ludzi do koszyka. Współczynnik konwersji może 

zostać poprawiony także dzięki lepszej ekspozycji linków prowadzących do 

produktów. 
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Jeśli będziesz regularnie monitorował zachowania 
odwiedzających Twój sklep, dowiesz się, jak 
dostosować design Twojej strony tak, aby umiejętniej 
kierować ludzi do koszyka.

http://positionly.com/blog/conversion-rate-optimization/heatmaps
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Wstęp 

Sprzedaż produktów poprzez Twoją stronę e-commerce zależy głównie od 

tego, czy uda Ci się przyciągać na nią odwiedzających. Możesz zrobić kilka 

rzeczy, dzięki którym lepiej wyeksponujesz sklep, takie jak: budowanie 

linków, optymalizacja treści na stronie internetowej czy kampanie na 

platformach społecznościowych. Wszystko, co robisz, powinno poprawiać 

widoczność Twojego sklepu w wynikach wyszukiwań. 

Omawialiśmy już różne sposoby na to, aby skutecznie przyciągnąć większą 

ilość osób na Twoją stronę oraz metody, które pomogą w tym, żeby 

odwiedzający zostali na niej jak najdłużej. Wiesz już także, jak zamienić 

użytkowników w aktywnych klientów. 

Trzymam kciuki za to, abyś w niedługim czasie od wdrożenia strategii SEO 

zobaczył pierwsze rezultaty w postaci lepszych pozycji Twojej strony w 

SERPach (całkiem fajny widok, prawda?): 
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oraz nowych zamówień w Twoim sklepie: 

To będą bez wątpienia dobre powody do świętowania! Pozostaje jeszcze 

kilka dodatkowych rzeczy, których możesz spróbować, aby poprawić 

osiągnięte rezultaty. Prawdziwą sztuką w prowadzeniu biznesu e-

commerce jest przyciąganie uwagi użytkowników w taki sposób, który 

niemal od razu zachęci ich do interakcji z Twoją marką i oczywiście do 

zakupów. 

Warto rozważyć następujące działania: 

Odgrywaj rolę eksperta 

O ile budowanie linków to nadal bardzo ważny czynnik w generowaniu 

odpowiedniej ekspozycji Twojemu sklepowi, Google nauczyło się 
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Prawdziwą sztuką w prowadzeniu biznesu e-
commerce jest przyciąganie uwagi użytkowników w 
taki sposób, który niemal od razu zachęci ich do 
interakcji z Twoją marką i oczywiście do zakupów. 



rozpoznawać oszukańcze techniki, jak na przykład farmy linków. To znaczy, 

że w dzisiejszych czasach na Twoje rankingi pozytywnie wpływają tylko i 

wyłącznie linki budowane w uczciwy sposób. Możesz to zrobić na przykład 

umieszczając gościnne wpisy na innych blogach.  

Gościnne postowanie nie tylko wpłynie dobrze na pozycję Twojej sklepu w 

wyszukiwarkach, dodatkowo uzyskasz coś jeszcze - zaprezentujesz siebie 

jako eksperta i zaczniesz budować zaufanie swoich klientów. Za każdym 

razem, kiedy publikujesz ciekawe, aktualne i wyczerpujące informacje, 

wzmacniasz pozytywny wizerunek swojej marki i w naturalny sposób 

stajesz się zaufanym sprzedawcą, od którego odwiedzający chcą kupować. 

Może być to staromodny, zwyczajny, dobry wpis na blogu, infografika, 

wideo czy wywiad - co tylko Ci pasuje. Najważniejsze jest jednak to, aby 

znaleźć zaufane i respektowane kanały, w których będziesz mógł 

zaprezentować swoją wiedzę. 

Publikowanie treści na zewnętrznych stronach, takich jak: blogi, fora, strony 

z newsami i branżowe magazyny online, pomoże Ci nie tylko w zdobyciu 

wysokiej jakości linków, prowadzących na Twoją stronę, ale sprawi, że 

znajdziesz nowych czytelników i przyciągniesz nowych klientów. 
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Za każdym razem, kiedy publikujesz ciekawe, 
aktualne i wyczerpujące informacje, wzmacniasz 
pozytywny wizerunek swojej marki i w naturalny 
sposób stajesz się zaufanym sprzedawcą, od którego 
odwiedzający chcą kupować.  

http://positionly.com/blog/content-marketing/generate-traffic-without-google?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce


Nie lekceważ platform społecznościowych 

Założenie kont w kanałach social media i zamieszczanie na nich linków do 

Twojej strony, jak zostało to zaznaczone wcześniej, pomaga w osiągnięciu 

lepszych rankingów. Warunkiem jest jednak to, że prowadzisz swoje 

społecznościowe profile regularnie i na bieżąco uaktualniasz treści.  

Jeśli nigdy wcześniej nie prowadziłeś biznesowych kont w kanałach social 

media, może Ci się wydawać, że taka aktywność nie różni się znacznie od 

prowadzenia swoich prywatnych kont. Pomyłka. Social media marketing to 

jedna z wielu aktywności, które wymagają profesjonalizmu.  

Pamiętaj, że Twój sklep nie musi być obecny na każdej dostępnej 

platformie - a przynajmniej nie na początku, kiedy jeszcze sam zajmujesz 

się zarówno szeroko pojętym marketingiem, PR-em jak i obsługą klienta.  

Wybierz dwa, maksimum trzy kanały, które z biznesowego punktu widzenia 

będą najbardziej odpowiednie dla Twojego biznesu e-commerce. Wiesz 

jaka jest Twoja grupa docelowa i na jakich platformach można ją 

najczęściej spotkać, prawda? 

Nie trudno zgadnąć, że kanały skupiające się na treściach wizualnych i 

tworzeniu społeczności, takie jak Pinterest i Instagram, są pierwszym i 

naturalnym wyborem. Skupiający ponad miliard użytkowników Facebook to 

bez wątpienia także dobra opcja. Dodatkowo, jeśli chciałbyś pokazać 

działanie Twoich produktów i stworzone przez Ciebie demonstracyjne 

materiały wideo, YouTube, Vimeo czy coraz bardziej popularny i mniej 

oficjalny Vine - to strzały w dziesiątkę. 

Wprowadź zakupy mobilne! 

Zdajesz sobie sprawę, jak wiele ludzi używa na co dzień smartfonów, lecz 

do tej pory nie udostępniasz mobilnej wersji Twojego sklepu? Błąd. 
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Aplikacje mobilne to świetny sposób na zdobywanie klientów, którzy 

przyznają się do ‘showroomingu’ oraz patrzenia na produkty w sklepach 

stacjonarnych i późniejszego kupowania ich online, niejednokrotnie po 

niższej cenie. 

Według ostatniego badania Google na temat zakupów (o którym 

wspominaliśmy na początku tego e-booka), smartfony stają się osobistymi 

asystentami, jeśli chodzi o zakupy. Mobstac opublikował infografikę, opartą 

o poprzednie badania Google, która pokazuje, że 80% zakupowiczów 

chce mieć możliwość wyszukiwania informacji o produktach na 

urządzeniach mobilnych (nawet wtedy gdy aktualnie przebywają oni w 

sklepie stacjonarnym). 

Kanały mobilne to możliwość dotarcia do dynamicznie rosnącej liczby 

osób. Szkoda zaniedbać tą grupę docelową, szczególnie w sytuacji, kiedy 

Shoplo oferuje mobilne wersje każdego sklepu zupełnie za darmo. 

*** 

Cóż, to byłoby na tyle. Zebraliśmy w jedno miejsce wszystkie niezbędniki 

SEO, o których powinien wiedzieć każdy e-przedsiębiorca. Połączone siły 

Positionly i Shoplo przygotowały najbardziej kluczowe informacje w jak 

najbardziej zrozumiałej formie. 

Mamy nadzieję, że będzie Ci teraz dużo łatwiej poprawić widoczność 

Twojego sklepu w wyszukiwarkach, przyciągnąć więcej odwiedzających na 

stronę i sprawić, że staną się oni stałymi klientami. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sugestie lub najzwyczajniej w świecie 

chciałbyś się podzielić swoimi wrażeniami, napisz śmiało na: 

kinga@positionly.com 
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http://adwords.blogspot.com/2014/10/2014-holiday-shopper-research-shopping.html
https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/mobile-in-store.html
mailto:kinga@positionly.com


Dodatkowo, jeżeli doszedłeś do wniosku, że wiedzę z tego e-booka można 

wykorzystać w praktyce, roześlij wieści na mieście i pomóż swoim 

znajomym optymalizować ich biznesy online! 

BONUS 

Moi drodzy, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że studiowanie tego 

e-booka było niezwykle intensywne. Niektórzy z Was mogą czuć się 

przytłoczeni ilością wiedzy, którą trzeba strawić i szybko przyswoić. 

Dlatego przygotowaliśmy całkiem przydatny dodatek.  

Poniżej znajdziecie wszystkie SEO-wskazówki w pigułce. Wypunktowaliśmy 

je tak, abyś nie pominął żadnego kroku, podczas planowania i 

wprowadzania w życie optymalizacji sklepu internetowego. 

Optymalizacja dla biznesów e-commerce - kroki: 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Stwórz przyjazną stronę 

3 rzeczy, które sprawią, że Twój sklep e-commerce będzie 

przyjaznym   miejscem zarówno dla kupujących jak i wyszukiwarek: 

• dobrze zaplanowana architektura informacyjna - każda informacja 

powinna być dostępna w odstępie maksimum trzech kliknięć, 

• profesjonalny i atrakcyjny wygląd Twojego sklepu 

internetowego 

• świetny UX, który zawiera: intuicyjny i prosty design sklepu, 

szybko ładujące się poszczególne podstrony i prostą nawigację 

(wszystkie istotne informacje dostępne od ręki) 

http://positionly.com/blog/design/design-the-key-to-success-in-ecommerce?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
http://positionly.com/blog/design/design-the-key-to-success-in-ecommerce?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
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Zrób dogłębną analizę słów kluczowych 

Znajdź najistotniejsze słowa kluczowe dla Twojej branży. Używaj 

narzędzi dostępnych na rynku - najpopularniejszym i darmowym jest 

Planer słów kluczowych Google AdWords (potrzebujesz pomocy w 

tym, jak go używać? Proszę bardzo!). Dodatkowo, kieruj się 

zdrowym rozsądkiem - postaw się na miejscu klientów i zastanów 

się nad wszystkimi słowami kluczowymi oraz frazami, których mogą 

użyć w celu znalezienia produktu, który oferujesz. 

Wybierz właściwe słowa kluczowe 

Ze wszystkich słów kluczowych wybierz te, które mają wysoką 

średnią miesięczną ilość wyszukiwań i jednocześnie niską lub 

średnią konkurencję.  

Następnie podziel je na trzy kategorie: ogólne słowa kluczowe - 

powszechne określenia, słowa kluczowe typu “broad match” - 

bardziej szczegółowe oraz słowa typu “long tail” - konkretne i 

szczegółowe zwroty. W ten sposób stworzysz listę istotnych słów 

kluczowych, dzięki którym można zoptymalizować widoczność 

Twojej strony internetowej. 

Najlepszym rozwiązaniem jest używanie wszystkich trzech typów 

słów kluczowych jednocześnie. 

https://adwords.google.pl/KeywordPlanner
http://positionly.com/blog/seo/google-keyword-planner?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
https://adwords.google.pl/KeywordPlanner
http://positionly.com/blog/seo/google-keyword-planner?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
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Popraw widoczność sklepu 

Optymalizuj widoczność każdej podstrony w domenie Twojego 

sklepu dzięki umieszczaniu odpowiednich słów kluczowych w: 

• URL strony 

• alternatywnych opisach obrazów 

• tytule strony 

• opisie strony 

• treści na stronie: opisy produktów, treści edukacyjne, 

podstawowe informacje na temat sklepu, kategorie produktów 

Podczas optymalizacji widoczności Twojego sklepu internetowego 

pamiętaj o unikaniu nadużywania słów kluczowych, jak i trzymaniu 

się z daleka od tak zwanych ‘czarnych technik’ SEO i innych 

praktyk, które nie są respektowane przez wyszukiwarki.

Śledź, jak radzą sobie wybrane słowa kluczowe 

Nie zapomnij o tym, aby sprawdzać regularnie, jak wybrane przez 

Ciebie słowa kluczowe dają sobie radę. Aby to zrobić, możesz użyć 

Positionly. Pilnuj aktualnych pozycji i wszystkich zmian, które 

zachodzą, a także wielkości konkurencji dla konkretnych słów 

kluczowych. Rób to codziennie, każdego tygodnia i w każdym 

Uaktualniaj treści na stronie 

Im częściej publikujesz istotne treści na stronie, tym lepsza będzie 

widoczność Twojego biznesu e-commerce w wyszukiwarkach. Nie 

uaktualniaj sklepu jedynie wtedy, kiedy dostajesz nowy asortyment. 

Celuj w użyteczne i interesujące informacje, których nie można 

znaleźć nigdzie indziej. Wypróbuj każdej z form prezentacji treści, 

mogą to być: tutoriale wideo, krótkie wskazówki, wnikliwe artykuły, 

rozbudowane galerie produktów. Następnie postaw na to, co Twoi 

klienci uznają za wartościowe.  

https://support.google.com/webmasters/answer/66358?hl=en
http://positionly.com/blog/seo/black-hat-seo-techniques-to-avoid?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
http://positionly.com/blog/seo/grey-hat-seo-techniques?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
http://www.positionly.com
https://support.google.com/webmasters/answer/66358?hl=en
http://positionly.com/blog/seo/black-hat-seo-techniques-to-avoid?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
http://positionly.com/blog/seo/grey-hat-seo-techniques?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
http://www.positionly.com
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Zadbaj o wewnętrzne i zewnętrzne linki 

Wewnętrzne linki zapewniają, że każda strona w Twojej witrynie 

będzie zaindeksowana przez algortmy wyszukiwarek, podczas gdy 

zewnętrzne linki prowadzące do Twojej strony nadadzą sklepowi 

wiarygodności i wyślą sygnał wyszukiwarkom, że właśnie ta strona 

powinna znaleźć się wysoko w SERPach. Aby bardziej uwidocznić 

sklep, twórz linki wewnątrz strony oraz zdobywaj te z zewnątrz. 

Spróbuj gościnnych postów i umieszczania linków na social media 

oraz forach. 

Dotrzyj do klientów 

Obecność firmowego fanpage’a w social media to w dzisiejszych 

czasach marketingowy obowiązek. Wybierz dwie lub trzy platformy, 

które najbardziej Ci odpowiadają i regularnie prowadź tam profile 

Twojego sklepu. Uaktualniaj je angażującymi treściami. Używaj 

kanałów społecznościowych w celu interakcji z aktualnym oraz 

potencjalnym klientem. Kiedy już założysz profile, nie zapomnij 

zintegrować ich ze swoim sklepem. 

Pozwól kupować mobilnie 

Wykorzystaj kanał mobilny, aby trafić do rosnącej liczby osób, które 

dokonują przez niego zakupów. Zachęcaj klientów do kupowania 

produktów, poprzez darmowe, przygotowane w technologii RWD 

szablony od Shoplo. 

http://www.shoplo.com/pl
http://www.shoplo.com/pl
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INFORMACJE O AUTORZE

W Positionly zajmuję się Marketingiem i PR-em. Koledzy mówią na 

mnie tutaj “content ninja”, co oznacza mniej więcej tyle, że lubię pisać. 

Najbardziej o marketingu i SEO. W oryginale ten e-book powstał w 

języku angielskim. Nie mielibyście Państwo okazji przeczytać go po 

polsku gdyby nie Maciej z zaprzyjaźnionej ekipy Shoplo. 

Zajmuję się Marketingiem w Shoplo. Na co dzień łączę pasję z pracą. 

Jestem wielkim entuzjastą content marketingu i startupów 

internetowych. Uzależniony do granic możliwości od festiwali i 

koncertów muzycznych. 

Kinga Hulewicz, Positionly

Maciej Orłowski, Shoplo
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https://twitter.com/KingaHulewicz
http://pl.linkedin.com/in/maciejorlowski
https://twitter.com/m_orlowski
https://twitter.com/m_orlowski
https://www.linkedin.com/in/kingahulewicz
https://twitter.com/KingaHulewicz
http://pl.linkedin.com/in/maciejorlowski
https://www.linkedin.com/in/kingahulewicz
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NARZĘDZIA DLA BIZNESÓW  
E-COMMERCE

PATRONI MEDIALNI:

Positionly jest przyjaznym i łatwym w obsłudze narzędziem SEO. 

Zaproponowane przez nas rozwiązania są odpowiednie zarówno dla 

specjalistów SEO, jak użytkowników, którzy dopiero zaczynają swoją 

przygodę z pozycjonowaniem. 

POPRAW SEO

Shoplo to najprostszy sposób na sprzedaż w Internecie. Dzięki pięknym 

szablonom przygotowanym w technologii RWD oraz licznym integracjom 

sprzedaż w wielu kanałach staje się niezwykle szybka i wygodna.

STWÓRZ SKLEP

http://www.shoplo.com
http://www.shoplo.com/pl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_content=button&utm_campaign=seo
http://www.positionly.com
http://www.positionly.com
http://www.shoplo.com/pl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_content=button&utm_campaign=seo
https://positionly.com/signup?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce
http://www.shoplo.com
https://positionly.com/signup?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook_seo_ecommerce

