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Widoczność w Internecie to dla wielu firm kwestia być
albo nie być. Jest to ważne zwłaszcza w Polsce, gdzie
Google odpowiada za

ponad 95% zapytań
które wpisujemy do wyszukiwarek internetowych.
Nic dziwnego, że każda firma, która pozyskuje klientów
z Internetu - lub planuje rozpocząć ich pozyskiwanie skupia mocno swoją uwagę na tej jednej
wyszukiwarce.
Jest tylko jeden problem - konkurencja.
Niezależnie od tego, czy strona jest nowa, czy też
powstała wiele lat temu, aby przebić się na pierwszą
stronę wyników wyszukiwania musi walczyć z coraz
bardziej liczną konkurencją, aby wbić się w TOP10.
Nie udaje się to każdemu.
Duża popularność Google oraz rosnąca ilość stron
sprawia, że dla pozornie prostego zapytania
"producent paneli fotowoltaicznych" o pierwszą
pozycję w tej wyszukiwarce walczyło na początku
2021 roku ponad 5 milionów stron!
Jak przebić się w Google? Na jakie elementy zwrócić
uwagę budując widoczność strony w Internecie?
Odpowiedzi znajdziesz na dalszych stronach ebooka.
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1.

SEO a pozycjonowanie

SEO to akronim wyrażenia Search
Engine Optimization, które oznacza
optymalizację (stron) pod kątem silnika
wyszukiwarki (internetowej).
Każdy, kto marzy o tym, aby jego
witryna znalazła się na pierwszej
stronie wyników wyszukiwania,
musi podjąć (i konsekwentnie
realizować) działania zgodne
z regulaminem wyszukiwarki
(tzw. Wytycznymi Google dla
Webmasterów). Jeżeli tego nie zrobi właściwie
to może zapomnieć o wysokiej i stabilnej, w długim
okresie czasu, pozycji w wyszukiwarce.
Część właścicieli firm samodzielnie zajmuje się SEO
oraz analizuje widoczność strony w Google.
Inni dodatkowo zajmują się jej pozycjonowaniem
(zwiększając jej widoczności w wyszukiwarce).
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1.

SEO a pozycjonowanie

Jednak wraz z rozwojem swoich firm
niektórzy właściciele w pewnym
momencie dochodzą do wniosku,
że tak, jak kiedyś oddelegowali
księgowość czy obsługę prawną,
tak teraz to samo powinni zrobić
z kwestiami dotyczącymi
budowania widoczności strony
w Google.
Dzięki temu mogliby
skuteczniej i efektywniej:
pozyskiwać nowych klientów
z wyszukiwarki
budować świadomość marki oraz wizerunek
eksperta
i w ten sposób znacząco zwiększyć zysk z działalności.
.
Zaczynają więc szukać firm, które świadczą tego typu
usługi; i tak powstała branża SEO

Zapamiętaj!
W Polsce przyjęło się, że pozycjonowanie to synonim
SEO. W praktyce SEO to tylko jedno z wielu działań,
którymi zajmuje się pozycjoner (specjalista SEO).
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1.

SEO a pozycjonowanie

Większość pierwszych działań, na jakich skupiały
swoją uwagę firmy SEO, była nastawiona nie na
budowanie marki pozycjonowanej witryny, tylko na
skuteczne obchodzenie algorytmu Google. Działania
te nazwano tzw. Black hat SEO (BHS).

Obchodzenie zasad jest cechą ludzką. Nie trzeba było
długo czekać, aby szybko rozwinął się rynek usług,
których celem było zdobyć szybciej (niż pozwalał na to
algorytm Google) wysoką widoczność w wyszukiwarce.
Powstały systemy, które umożliwiały
pozyskiwanie w krótkim okresie
czasu dużych ilości linków, co
przekładało się na wyższą pozycję
w wyszukiwarce - a w konsekwencji
generowało firmom coraz
większą ilość Klientów.
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1.

SEO a pozycjonowanie

Na początku było super - telefony się urywały, a ilość
zapytań pozyskiwanych przez stronę internetową,
sprawiała, że firmy z miesiąca na miesiąc coraz lepiej
prosperowały.

Jednak każda akcja rodzi reakcję - i tak wyszukiwarka
zaczęła się bronić, nakładając kary na strony, które nie
stosowały się do jej regulaminu. Kary te skutkowały
zmniejszenie widoczności stron w naturalnych
wynikach wyszukiwania. Obniżenie pozycji w Google
prowadziło do spadku ruchu,
a w konsekwencji do spadku
ilości klientów.
Dla wielu biznesów oznaczało
to dużą utratę przychodów a w skrajnych przypadkach
prowadziło do bankructwa.
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1.

SEO a pozycjonowanie

To były czasy, kiedy firmy pozycjonerskie zasłaniały się
know-how na wszelkie pytania dotyczące ich pracy.
Właściciele stron zaczęli więc zwracać większą uwagę
na jakość prowadzonych prac pozycjonerskich, aby
zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami,
wynikającymi ze współpracy z firmą SEO.
Zbiegło to się z opublikowaniem przez Google katalogu
niedozwolonych działań, których złamanie prowadziło
do spadku widoczności strony w wyszukiwarce.
I tak powstało tzw. White hat SEO.

W przeciwieństwie do działań wykonywanych
w ramach BHS (korzystanie z systemów wymiany
linków, tworzenie stron przejściowych czy ukrywanie
tekstu i linków na stronie), które ukierunkowane były
na obchodzenie regulaminu wyszukiwarki, działania
prowadzone w ramach WHS nastawione były na
budowanie marki - co sprawiało, że pozycjonowanie
strony było zgodne z regulaminem Google
(Wskazówkami Google dla Webmasterów.
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1.

SEO a pozycjonowanie

Niewątpliwie dużym minusem WHS (w porównaniu do
BHS) było to, że proces budowania widoczności strony
wymagał znacznie większej ilości czasu oraz dużych
nakładów pracy i środków.
Jednak zminimalizowanie praktycznie do zera ryzyka
ukarania witryny przez
Google spadkiem
w naturalnych wynikach
wyszukiwania sprawiło, że
(wraz z coraz lepszym
wyłapywaniem przez
algorytm naruszeń
związanych z technikami
BHS), coraz więcej osób
zaczęła rezygnować z BHS,
skupiając swoją uwagę na
współpracy z firmami SEO,
które oferowały usługi SEO
w pełni zgodne z filozofią WHS.

Zapamiętaj!
Zapamiętaj!
Techniki BHS to nie tylko linki przychodzące, ale
także tzw. strony przejściowe czy ukrywanie tekstu
na stronie. Jednak to linki przez wiele lat odgrywały
główną rolę w procesie pozycjonowania - mało kto
zwracał wtedy uwagę na kwestie jakościowe.
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2. Od czego zależy pozycja
w Google

Na pozycję strony w Google wpływa
wiele czynników.
Obejmują one nie tylko
elementy ściśle dotyczące SEO
takie, jak optymalizacja treści
czy dbanie o szybkość strony, ale
i kwestie związane z budowaniem
rozpoznawalności marki (zwane
potocznie pozycjonowaniem).

Czy wiesz, że...
Czy wiesz ,że...
Do początku 2016 roku Google
na swoich stronach używało
określenia pozycjonowanie:
“Stosując się do ogólnych
wytycznych podanych poniżej,
ułatwisz wyszukiwarce Google
znalezienie, zaindeksowanie
i pozycjonowanie witryny oraz
ustalenie jej pozycji”.
Dopiero później, prawdopodobnie
w wyniku negatywnych skojarzeń,
słowo pozycjonowanie zostało
na zawsze usunięte z dokumentu.
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2. Od czego zależy pozycja
w Google

Coraz większa ilość stron w Internecie to dzisiaj jedna
z podstawowych przyczyn, dla których tak trudno jest
zdobyć nie tylko wysoką, ale i stabilną, widoczność
w naturalnych wynikach wyszukiwania.
Czynniki, od których zależy widoczność strony
w Google jest wiele (ilość ta idzie w setki) i możemy je
podzielić na dwie grupy:

Czynniki off-site
znajdujące się poza stroną,
z których najważniejsze są
linki przychodzące, serwer
oraz konkurencja.

Czynniki on-site
ściśle związane ze stroną,
z których najważniejsze to treść
oraz staż domeny.
Każdy z tych czynników ma swój ściśle określony wpływ
na widoczność strony w Google, a ich wagi zmieniają
się w czasie wraz ze zmianami, jakie ustawicznie
zachodzą w algorytmie. I to właśnie sprawia, że nowej
(czyli istniejącej mniej niż 2 lata) stronie jest bardzo
trudno zdobyć dużą widoczność w wyszukiwarce.
Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym z tych
czynników, zaczynając od tego, który dla wielu jest
tożsamy z pozycjonowaniem - czyli z linkami.
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Czynniki off-site
Czynniki offsite (z and. “poza stroną")
to elementy wpływające na jej
widoczność w Google, które nie
znajdują się na stronie, a co za tym idzie
na które masz pośredni
(lub żaden) wpływ.

3. Czynniki off-site

Linki przychodzące
Większość osób kojarzy proces
pozycjonowania jako proces
zdobywania linków przychodzących
do pozycjonowanej strony.
Związane jest to z podstawową
cechą algorytmu Google, który na początku
istnienia przy budowaniu pozycji strony w wynikach
wyszukiwania brał pod uwagę ilość odnośników
(linków) prowadzących do analizowanej strony, które
wykrył na innych witrynach internetowych.
To było bardzo nowatorskie wówczas
podejście i dlatego wyszukiwarka
z Kalifornii błyskawicznie zdobyła
pozycję niekwestionowanego lidera
na tle innych wyszukiwarek, nie
tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Zapamiętaj!
Zapamiętaj!
Swoją ogólnoświatową hegemonię Google
zawdzięcza wykorzystaniu linków przychodzących do
budowania pozycji (rankingu) stron w naturalnych
wynikach wyszukiwania.
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4. Czynniki off-site

Konkurencja
Można mieć w swoim odczuciu świetną stronę, ale
na tle konkurencji może ona być bardzo przeciętna.
Jeżeli dodatkowo strony konkurencji istnieją w Sieci
znacznie dłużej, to nawet, jak Twoja strona będzie
bardziej bogata w treść,
szybsza, funkcjonalna
i lepiej ukierunkowana
na użytkownika, to i tak
(w większości przypadków)
przez długi czas nie przegonisz
konkurencji w wynikach
wyszukiwania.

Rada dla Ciebie
Pamiętaj, że nie od razu Kraków zbudowano. Jeżeli
zakładasz nowy sklep, to nie nastawiaj się na start na
konkurowanie z Allegro. Jeżeli masz firmę lokalną to
zacznie ona być widoczna w Google dopiero po
miesiącach - a i tak będzie wyszukiwana na niższych
pozycjach niż strona konkurencji, która istnieje od
kilkunastu lat. Cały czas pamiętaj o tym, że
pozycjonowanie to budowanie marki - a tej, podobnie
jak w realnym świecie, nie zdobywa się od razu.
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5. Czynniki off-site

Google
Jeżeli Twoja strona zostanie ukarana za złamanie tzw.
Wskazówek Google dla Webmasterów to jej pozycja
w wynikach wyszukiwania ulegnie drastycznemu
obniżeniu.
Jeżeli usuniesz przyczynę spadku
i Google, cofając karę, przywróci
jej widoczność w wynikach
wyszukiwania, ale potem znowu
zrobisz “coś głupiego”, to tak,
jak w przypadku recydywy, tak i tutaj Google ostrzej
potraktuje przewinienie. Z pewnością nie tylko obniży
pozycję Twojej strony na dłużej, ale i sam proces
ponownego usunięcie kary może trwać znacznie dłużej.
Rada dla Ciebie
Unikaj przy pozycjonowaniu działań, które są
sprzeczne ze Wskazówkami Google dla
Webmasterów. Sporo ryzykujesz - często po zdjęciu
kary strona przez lata nie może podnieść się w
Google. W przypadku współpracy z firmą SEO
koniecznie upewnij się, że jej działania nie łamią
regulaminu wyszukiwarki (oczywiście w przypadku,
jak lubisz hazard (BHS), nie musisz tego robić :).
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6. Czynniki off-site

Firma SEO
Firmy SEO stosują różne techniki w ramach swoich
prac - jedne są bardziej, inne z kolei mniej bezpieczne
dla Twojej strony.

Działania bezpieczne nie niosą za sobą ryzyka nałożenia
na stronę kary za złamanie regulaminu wyszukiwarki.
Działania nastawione na obchodzenie systemu - wręcz
przeciwnie.
Rada dla Ciebie
Zlecając firmie SEO pozycjonowanie swojej strony
koniecznie zapytaj, czy działania wykonywane
w ramach umowy są zgodne ze Wskazówkami.
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7. Czynniki off-site

Serwer
Bardzo niedoceniany element, który potrafi mocno
napsuć krwi właścicielowi strony. Serwer, który wolno
działa i ma tendencję do zawieszania się - co skutkuje
generowaniem błędów - może nawet świetnie
zoptymalizować stronę doprowadzić do
wyindeksowania (usunięcia z wyników wyszukiwania).

Rada dla Ciebie
Zanim zaczniesz myśleć o zmianie serwera pamiętaj,
aby najpierw zoptymalizować stronę - jeżeli zawiera
ona błędy w budowie lub ma przestarzały silnik, to
sama zmiana serwera nie poprawi widoczności strony
w wyszukiwarce Google.
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Czynniki on-site
Czynniki on-site (z ang. “w obrębie strony”)
to elementy wpływające na widoczność
strony w Google, które znajdują się na niej,
a co za tym idzie na które
masz w 100% wpływ.

8. Czynniki on-site

Błędy w budowie strony
Każda strona posiada większe lub mniejsze błędy
techniczne.
Mniejsze - jak np. nie opisanie zdjęć poprzez
uzupełnienie atrybutów ALT (które w sposób słowny
opisują zawartość grafik dla Google);
czy większe - jak zwracanie przez ważną stronę w
witrynie nagłówka 404 (informującego wyszukiwarkę,
że strona nie istnieje).
Błędy potrafią występować przez
długi czas lub też pojawić się
nagle, np. po aktualizacji
systemu, na którym stoi strona
(WordPress. Joomla itp.),
dlatego tak ważne jest, aby na
bieżąco monitorować stronę,
np. w narzędziu Search Console.
Rada dla Ciebie
Dbaj o aktualizację swojej strony na bieżąco. Miej
“pod ręką” webmastera, który będzie pomagał Tobie
w usuwaniu błędów optymalizacyjnych na stronie.
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9. Czynniki on-site

Domena
Im domena jest starsza (plus nie łamie w rażący sposób
Wytycznych Google dla Webmasterów), tym łatwiej jest
się jej wybić w Google. Dlatego tak bardzo właściciele
młodych serwisów frustrują się, widząc, że ich szybkie,
zadbane serwisów, są na niższych pozycjach niż
“dinozaury”, które są często gorzej zoptymalizowane.

Rada dla Ciebie
Dbaj o swoją domenę, a myśląc o marce nie kupuj
domen postaci “naprawasamochodowpoznan.pl”,
tylko kup domenę, która będzie nazwą Twojej firmy.
Play, Plus czy T-mobile nie posiadają przecież domen
postaci “abonamentytelefonicznedlafirm.pl”, prawda?
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10. Czynniki on-site

Treść
Brak treści to podstawowa przyczyna, dla której Google
nie będzie indeksował strony. Jeżeli chcesz na
poważnie myśleć o byciu widocznym w wyszukiwarce,
to musisz zadbać o to, aby Twoja strona zawierała
odpowiednie treści, poczynając od oferty,
poprzez informacje
o firmie i zespole, na
materiałach budujących
markę, jak blog, kończąc.

Rada dla Ciebie
Google buduje ranking kładąc duży nacisk na treści
zamieszczane na stronie. Jeżeli chcesz mieć tylko
“stronę wizytówkę”, składającą się z danych
adresowych oraz paru zdań o firmie, możesz
zapomnieć o tym, że będziesz pozyskiwać dzięki niej
klientów z wyszukiwarki z innych fraz niż brandowe.
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11. Czynniki on-site

Słowo kluczowe
Jeszcze kilka lat temu obecność słowa kluczowego
w meta description, a wcześniej w meta keywords, była
ważnym czynnikiem rankingowym.
Obecnie liczy się tylko to, czy występuje ono w tytule
strony (Title) oraz w nagłówku H1.
Chociaż dzisiaj coraz częściej Google, bazując na
sztucznej inteligencji, potrafi wyświetlić na pierwszym
miejscu w wynikach wyszukiwania,
stronę na frazę, której nie ma w ogóle
w kodzie strony.
Należy o tym pamiętać,
zanim zaczniemy
“upychać gdzie popadnie”
słowa kluczowe, zwłaszcza
w różnych odmianach
gramatycznych.

Rada dla Ciebie
Pamiętaj, że to nie Google jest Twoim klientem,
a ludzie. Niekiedy należy stronę zostawić
zoptymalizowaną nie na 100%, aa np. w 40%, aby była
lepiej odbierana przez potencjalnych klientów.
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12. Czynniki on-site

Grafika
Grafiki i zdjęcia to często pomijany element na stronie.
Tymczasem one także odgrywa dużą rolę
w budowaniu widoczności strony
w Google - a w niektórych
przypadkach (jak strony np.
fotografów czy artystów)
zła nazwa pliku czy brak opisu
nie pozwoli Twojej stronie
przeskoczyć konkurencji.

Rada dla Ciebie
Umieszczając na stronie grafiki czy zdjęcia kieruj się
kilkoma sprawdzonymi zasadami:
nazwy grafik - unikaj polskich znaków,
a poszczególne człony oddzielaj znakiem pauzy, np.
“maly-rozowy-samochod.jpg”
używaj znaczników ALT do opisywania tego, co
przedstawia grafika
minimalizuj wielkość plików; nie kopiuj zdjęć z
aparatu na stronę - w wielu przypadkach będą ważyć
po kilka megabajtów, co spowolni Twoją stronę.
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13.
13 Czynniki on-site

Linkowanie wewnętrzne
Uporządkowana struktura strony oraz łatwy dostęp do
jej zasobów sprawia, że roboty wyszukiwarek nie mają
problemu z indeksowaniem nowych
oraz aktualizowaniem starych treści.

Rada dla Ciebie
Postaw się w roli Twojego potencjalnego klienta.
Zobacz, czy potrafisz szybko znaleźć ważne dla niego
informacje na swojej stronie.
Pokaż swoją stronę znajomym oraz dobrym klientom
i poproś ich, aby znaleźli na niej szybko odpowiedzi
na pytanie, które im zadasz. Jeżeli będą mieli z tym
problem, to znaczy, że struktura Twojej strony jest
nieintuicyjna i wymaga poprawy.
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14. Czynniki on-site

Dostosowanie do ruchu
mobilnego
Dopasowanie witryny do
ruchu mobilnego oznacza,
że Twoja strona wyświetla
się na urządzeniach
przenośnych w sposób
przyjazny dla osób, które
ją odwiedzają.

Od pewnego czasu jest to też jeden z czynników
rankingowych Google, a wyszukiwarka prezentuje nam
wyniki wyszukiwania bazując na wersjach mobilnych
odwiedzanych stron.

Rada dla Ciebie
Zadbaj o to, aby Twoja strona przechodziła test
mobilny - zrobisz go narzędziem online od Google,
dostępnym TUTAJ.
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15. Czynniki on-site

Szybkość ładowania
Szybka strona to nie tylko strona dopasowana do
wymagań Google (szybkość witryny to jeden
z najnowszych czynników rankingowych Google).
Szybka strona to strona przyjazna w użytkowaniu, która
zachęca do interakcji.

Rada dla Ciebie
Zadbaj o to, aby Twoja strona przechodziła testy
szybkościowe, np. w narzędziu online od Google
web.dev dostępnym TUTAJ.
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16. Czynniki on-site

Certyfikat SSL
Od kiedy Google zaczęło wyświetlać komunikat
ostrzegający osobę, odwiedzającą stronę bez
zainstalowanego certyfikatu SSL, o tym, że wejście na
nią jest niebezpieczne, ten stosunkowo młody czynnik
rankingowy nabrał większego znaczenia.
Mimo, że jego wpływ na kształtowanie
pozycji strony w Google
jest stosunkowo niewielki,
to jednak jeżeli myślisz
poważnie o zbudowaniu
stabilnej pozycji
w wyszukiwarce,
powinieneś koniecznie
na swojej stronie
wdrożyć SSLa.

Rada dla Ciebie
Najprościej certyfikat uzyskasz u swojego providera;
wielu z nich dostarcza też bezpłatne certyfikaty SSL.
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Chcesz wiedzieć
więcej?

:)

Dziękuję za uwagę

O autorze
Od 2010 roku prowadzę bloga SEO, którego założyłem
widząc ogrom problemów, z jakimi mają do czynienia
osoby próbujące promować strony w Google.
Od 2011 roku jako Product Expert wspieram ich na
oficjalnym Forum Google dla Webmasterów.
Jako właściciel firmy SEOProfi od 2008 roku pomogłem
kilkuset właścicielom zwiększyć widoczności ich stron
i sklepów w Google.
Sebastian Miśniakiewicz

Chcesz dowiedzieć się
więcej, masz pytania?
Umówmy się na
bezpłatną konsultację

Zarezerwuj termin

Uważasz ebook za przydatny?
Podziel się nim z innymi (po prostu kliknij w ikonkę :)

