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Witaj! 

 

Cieszę się, że zapisałeś się na mój szybki kurs link buildingu. Dlaczego szybki? Ponieważ 

– w przeciwieństwie do moich dotychczasowych kursów i szkoleń, które są dość obszerne 

i szczegółowo opisane – tym razem zależy mi na przekazaniu najważniejszych informacji krótko 

i na temat. Właściwie to jest to wyciąg najważniejszych informacji z kursu pozycjonowania dla 

początkujących.  

 

Będziesz otrzymywał kolejne części co 3 dni, a informacja o łącznej ilości materiału znajduje się 

w mailu, który wysłałam Ci wraz z tym plikiem. Poziomy zaawansowania poszczególnych technik 

będą przemieszane – znajdziesz tu zarówno techniki podstawowe, jak i te bardziej zaawansowane 

i czasochłonne.  

 

Ponieważ jest to pierwsza wersja kursu, będę wdzięczna za przesyłanie na bieżąco Twoich sugestii 

odnośnie do jego formy oraz zawartych informacji. Mój adres email to: lexy82@gmail.com 

 

Marta Gryszko 

 

http://www.lexy.com.pl/blog/mailowy-kurs-pozycjonowania
http://www.lexy.com.pl/blog/mailowy-kurs-pozycjonowania
mailto:lexy82@gmail.com
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1. Katalogi stron (darmowe i płatne) 
Katalogi stron to najstarszy sposób na linki, ale nadal często wykorzystywany. Nie licz jednak 

na wybitnie dobre efekty katalogowania, ponieważ to źródło jest jednym z dziesiątek, które 

powinieneś wykorzystywać.  

 

Jak szukać katalogów stron? 

Wejdź na http://www.katalogiseo.info/ i przygotuj wyjściową bazę stron.  

Wybierz w pierwszej kolejności te katalogi, które zostały dodane wiele lat temu, ponieważ jeśli 

dalej działają, jest to dobry znak ich stabilności. Unikaj tych, które wyglądają na tworzone hurtowo 

i są oparte na tej samej, domyślnej skórce, w szczególności jeśli w sidebarze albo w stopce 

znajdziesz linki wyglądające na SWL. Najwyżej oceniaj strony moderowane, z autorską grafiką. 

Zwróć również uwagę na datę ostatniego wpisu – jeśli jest bardzo stara, zapomnij o katalogu. W ten 

sposób przygotujesz wyjściową bazę katalogów.  

 

Jak linkować z katalogów stron? 

Dobrze jest rozpocząć pozyskiwanie linków dosłownie od kilku wybranych katalogów. Najlepsze 

będą te, które są częścią większych serwisów takich jak Onet czy WP, a zatem będą to głównie 

płatne serwisy. Później wracaj do katalogów tylko raz na jakiś czas, kiedy akurat będziesz miał 

przestój w linkowaniu z bardziej wymagających źródeł. 

http://www.katalogiseo.info/
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W anchorach linków (tekstach wyświetlanych jako link) zamieszczaj najważniejsze słowa 

kluczowe, a od czasu do czasu także nazwę firmy. Staraj się różnicować anchory, zaczynając 

np. od 3-4 różnych fraz, które znajdują się już w sekcji <title> Twojej witryny. Niektóre katalogi 

pozwalają na wstawienie linków do podstron w opisie strony, jednak bądź z tym ostrożny, ponieważ 

Google coraz bardziej krytycznie podchodzi do takich linków.  

 

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

katalogów wymaga unikalności po to, aby podstrony z wpisami miały jak najwyższą wartość dla 

wyszukiwarek. Bardzo ważne jest również, aby nigdy nie używać fragmentów treści ze strony 

w jej opisie w katalogu stron, katalogu sklepów, firm czy też innych serwisach.  

 

Na podobnej zasadzie linkuj z katalogów blogów.  

 

Przykładowe adresy 

Oto 3 przykładowe katalogi stron: 

 http://katalog.onet.pl/ (11,00 zł brutto – trzeba doładować konto przelewem) 

 http://katalog.wp.pl/ (11,07 zł brutto – płatne SMSem) 

 http://katalog.gery.pl/ (11,07 zł brutto – płatne SMSem) 

 

 

 

 

http://katalog.onet.pl/
http://katalog.wp.pl/
http://katalog.gery.pl/

