Jakie błędy
popełniają klienci
firm SEO
przez co później
współpraca nie idzie tak,
jak powinna

Sebastian Miśniakiewicz
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W Internecie można bez problemu znaleźć dużo
artykułów dotyczących wyboru firmy SEO oraz tego, jak
ją sprawdzać czy w jaki sposób monitorować jej pracę.

Brakuje jednak publikacji omawiających współpracę
z punktu widzenia klienta firmy SEO.
A szkoda, ponieważ zdarza się, że

współpraca układa się źle nie z powodu
firmy SEO, ale jej klienta.
Bardzo często wychodzi on bowiem z założenia, że
skoro podpisał już umowę na pozycjonowanie, to nie
musi się już interesować swoją stroną.
To duży błąd.
Pozycjonowanie to proces budowania marki. A marki
klienta nie zbuduje sama firma SEO, tylko duet - firma
SEO PLUS jej klient.
Jeżeli zatem na poważnie myślisz o współpracy z firmą
SEO - lub też już z nią współpracujesz - koniecznie
przeczytaj tego ebooka i nie popełniaj opisanych w nim
błędów, aby współpraca z Twoją firmą SEO nie była
"drogą przez mękę".
Zaczynamy !

1.

Brak dopasowania

“Pasuje jak piąte
koło u wozu”
Każdy z nas jest inny.
Jeżeli jesteś raptusem, a druga
osoba flegmatykiem, to z dużą
dozą prawdopodobieństwa,
Twoja współpraca z firmą SEO
z pewnością nie będzie się
układała jak należy w sytuacji,
w której postanowisz narzucić
firmie SEO swoje standardy
pracy.
Upewnij się zaraz na początku współpracy (a najlepiej
już na etapie uzgadniania szczegółów umowy), że
czujesz z firmą SEO chemię. Bardzo ważne - dotyczy to
nie tylko systemu pracy, ale także (przede wszystkim)
kontaktów interpersonalnych.
Rada dla Ciebie
Jeżeli nie nadajesz z firmą SEO na tych samych falach,
to nie podpisuj umowy na pozycjonowanie A jak już to
zrobiłeś, to rozwiąż ją czym prędzej - obie strony
oszczędzą czas i unikną dalszych rozczarowań.
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2. Brak zaufania

“Rozumny człowiek jest
wyrozumiały dla błędów
innych ludzi, bo wie że
wszyscy ułomni“
Nie można współpracować
z osobą, do kogo nie ma się
zaufania. Dlatego nie podpisuj
umowy na pozycjonowanie
z kimś, komu podświadomie
nie ufasz (choćby nawet został
polecony Tobie przez
najlepszego przyjaciela).
Ta zasada ma też zastosowanie w sytuacji, gdy umowa
została już podpisana - zwłaszcza, jak podpisałeś ją po
rozmowie z telemarketerem, a na etapie współpracy
ze specjalistą widzisz, że rzeczywistość wygląda inaczej,
niż to było przedstawiane przed podpisaniem umowy.
Brak zaufania jest mocno powiązany z przedstawionym
wcześniej brakiem dopasowania; oba odpowiadają za
najwięcej konfliktów na linii klient - firma SEO.
Rada dla Ciebie
Współpracę z firmą SEO traktuj jak relację biznesową;
jeżeli mimo upływu czasu nadal nie czujesz do partnera
zaufania, zakończ współpracę jak najszybciej.
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3. Arogancja

“Złej baletnicy zawadzi rąbek
u spódnicy”
To, że traktujesz w swojej
firmie wszystkich "z góry",
albo że Twoi pracownicy
przyzwyczaili się do tego,
że nie dopuszczasz do siebie
myśli, że nie masz racji, nie
oznacza, że możesz się
w taki sam sposób zachowywać
współpracując z firmą SEO.
Specjalista nie będzie pracować z aroganckim
klientem, ponieważ jako osoba od Ciebie niezależna nie
musi pozwalać na to, abyś się dowartościowywał jego
kosztem. Dlatego nie zdziw się, jak po kolejnym Twoim
ataku na zakończy z Tobą współpracę.
Specjalista nie współpracuje z każdym, kto się do niego
zgłosi, tylko starannie wybierają sobie partnerów do
współpracy - takich, którzy wiedzą, że w biznesie liczą
się relacje.
Rada dla Ciebie
Traktuj specjalistę SEO tak, jak sam chciałbyś być przez
niego traktowany.
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4. Kłamstwo

“Kłamstwo ma krótkie nogi”
W dobie coraz bardziej
zaawansowanych rozwiązań
technologicznych nie informuj
firmy SEO, że czegoś nie
zrobiłeś, w sytuacji, jak można
to zweryfikować - w pracy
z dokumentami online czy
systemami CMS (np. WordPress)
bardzo łatwo można sprawdzić CO, KTO i KIEDY np.
zmieniał w dokumencie lub na stronie.
Nie mów, że wysłałeś emaila w sytuacji, jak tego nie
zrobiłeś. Może się bowiem zdarzyć, że specjalista nie
poprosi Ciebie o ponowne przesłanie wiadomości, ale o
forward rzekomo wysłanego emaila - po to, abyś nie
mógł mu zarzucić uchybień w realizacji umowy.
Rada dla Ciebie
Jeżeli:
nie zrobiłeś czegoś, co było potrzebne firmie SEO do
dalszych prac,
lub skasowałeś coś przez przypadek,
miej odwagę się przyznać. Szczerość w biznesie to
podstawa - na kłamstwie nie zbudujesz relacji.
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5. Porywczość

“Kto wiatr sieje, zbiera burzę”

Zanim zrobisz awanturę,
że coś nie zostało zrobione
w ustalonym terminie, zapytaj
o powód i posłuchaj wyjaśnienia.

Firma SEO nie współpracuje tylko z Tobą - może się
zdarzyć, że u innego klienta zaistniała awaryjna
sytuacja, która wymagała natychmiastowej reakcji, co
sprawiło, że termin wykonania Twojego zadania uległ
przesunięciu. Zastanów się, co byś zrobił, gdyby to
Twoja strona strona się "wysypała" i potrzebowałbyś
pomocy - a po telefonie do firmy SEO usłyszałbyś, że
pierwszy możliwy termin, kiedy można zająć się
tematem, wypada za tydzień?
A jak specjalista skontaktuje się, aby poinformować o
zmianie terminu, nie awanturuj się, tylko wysłuchaj go
spokojnie i zobacz, co ma on Tobie do powiedzenia.
Rada dla Ciebie
Trzymaj nerwy na wodzy.
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6. Brak zrozumienia specjalisty

“Człowiek jest geniuszem,
kiedy śpi”
W pozycjonowaniu liczy się
nie tylko nakład pracy, ale
także “to coś” - inspiracja,
(inaczej pomysł, wena).
Musisz zaakceptować fakt, że w SEO rzadko wpada się
na pomysł od razu. Niekiedy potrzeba godzin, które w
raporcie miesięcznym będą krótką pozycją “Analiza
możliwości rozwoju”, aby rozwiązać jakiś problem.
Podpisując umowę na pozycjonowanie nie możesz
rozliczać firmy SEO tak, jak rozlicza się pracownika
fizycznego. Specjaliście płacisz dlatego, że wie, jak coś
należy zrobić.
Znasz powiedzenie mówiące o tym, że uderzenie
młotkiem kosztuje 100 złotych, gdzie za samo
uderzenie płacisz 50 groszy, a za wiedzę, w które
miejsce uderzyć, 99,50 złotych?
Rada dla Ciebie
Podpisując umowę ze specjalistą, traktuj go jak
specjalistę.
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7. Niegospodarność

“Hultajska praca wniwecz się
obraca”
Niegospodarność może mieć
miejsce nie tylko w Twojej
firmie, ale także wtedy, gdy
współpracujesz z innymi
podmiotami.

Czas, jaki rezerwuje na Twój projekt firma SEO, kosztuje.
Jeżeli miałeś zrobić coś, co miało być wykorzystane
przez firmę SEO na dalszym etapie prac, a tego nie
zrobiłeś, to i tak firma SEO poniosła koszty (rezerwując
czas pracy specjalistów). Nie możesz zatem pod koniec
miesiąca, gdy znajdziesz w końcu czas na SEO, “obudzić
się” - a "przy okazji" zażądać korekty faktury.
Jeżeli byłeś zajęty ważniejszymi rzeczami, a firma SEO
nie mogła ruszyć do przodu, bo ją blokowałeś, to nie
masz wyjścia, fakturę musisz opłacić - a na przyszłość
zacznij lepiej zarządzaj swoim czasem.
Rada dla Ciebie
Pozycjonowanie wymaga ścisłej współpracy i dobrego
przepływu informacji między Tobą a specjalistą SEO.
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8. Niepłacenie w terminie

“Nic tak nie dzieli ludzi, jak
religie i pieniądze”
Jednym z Twoich zobowiązań, wynikającym
z umowy, jaką podpisałeś z firmą SEO, jest terminowe
regulowanie wystawianych faktur.

Nawet jeżeli uważasz, że zapłata za fakturę się nie
należy, to jednak musisz ją opłacić.
Jeżeli Ci się nie uda wyjaśniać wątpliwości, to rozwiąż
umowę, wynajmij prawnika i dochodź swoich racji na
drodze sądowej.

Rada dla Ciebie
Reguluj w terminie faktury za pozycjonowanie
wystawiane przez firmę SEO.
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9. Brak cierpliwości

“Cierpliwość jest gorzka, ale
jej owoce są słodkie”
Jeżeli ustaliłeś z firmą SEO
termin wykonania danego
zadania na piątek, to nie
wydzwaniaj od poniedziałku
co godzinę, pytając,
czy zostało ono już wykonane.
Nikt nie lubi nachalnego
poganiania w sytuacji,
gdy jasno ustalone
CO i NA KIEDY
ma zostać zrobione.

Jeżeli wiesz znacznie wcześniej, że zależy Ci na
szybszym wykonaniu zadania, to przekaż to jak
najszybciej firmie SEO. Na pewno uda Ci się ustalić z nią
taki termin, z którego będziesz zadowolony.

Rada dla Ciebie
Bądź cierpliwy i trzymaj się ustaleń.
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10. Brak zrozumienia istoty
działania SEO

“Chwalebnie jest czynić to co
należy, a nie to, co wolno”
Wytyczne Google dla Webmasterów to zbiór zasad,
który ma Tobie pomóc zwiększyć widoczność strony
w wynikach wyszukiwania poprzez dostosowanie
strony do regulaminu wyszukiwarki.
Tyle teorii - w praktyce zdarza się
dosyć często, że Google ocenia
strony za pomocą swojej sztucznej
inteligencji inaczej, niż to wynika
po lekturze wspomnianych wyżej
Wytycznych.
Przykład 1 - strona zakładu kamieniarskiego wyświetla
się miesiącami na zapytanie “kamieniarz MIASTO”,
mimo, że nie występuje na niej owe MIASTO.
Przykład 2 - rozbudowana, w pełni mobilna strona,
wyświetla się na komórce niżej w wynikach
wyszukiwania niż witryna, która nie tylko jest uboga w
treść, ale dodatkowo nie przechodzi testów mobilności.
Rada dla Ciebie
Zaakceptuj fakt, że SEO nie jest oczywiste.
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11. Lenistwo

“Bez pracy nie ma kołaczy”
Współpraca z firmą SEO
wymaga, abyś w sposób
chociaż minimalny
zaangażował się
w prace nad zwiększaniem
widoczności Twojej strony
w wyszukiwarce.

Nie oczekuj, że specjalista SEO zrobi wszystko za Ciebie.
Kto jak nie Ty, zna firmę od podszewki? Kto, jak nie Ty,
wie, jakie oczekiwania stawiasz swoim potencjalnym
klientom? Kto, jak nie Ty, lepiej zna realia, w których
działa Twoja firma, w tym konkurencję?
Podpisanie umowy ze specjalistą na pozycjonowanie
strony nie oznacza, że możesz temat SEO odhaczyć na
liście rzeczy do zrobienia i o nim zapomnieć.
Rada dla Ciebie
Nie zbudujesz widoczności strony w Google, jeżeli nie
będziesz przy niej pracować.
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12. Brak pytań

“Kto pyta, nie błądzi”
Często boimy się przyznać, że czegoś nie rozumiemy,
dodatkowo wysyłając jasny sygnał do rozmówcy, że
wszystko jest zrozumiałe.
To duży błąd - zwłaszcza jeżeli chodzi o SEO.

Firma SEO musi poznać Twój biznes - a zatem musi
zadawać Tobie pytania dotyczące Twojego biznesu.
A Ty, jako klient, musisz wiedzieć, co się dzieje z Twoją
stroną oraz jakie działania były, są czy będą
podejmowane - więc i tutaj bez pytań się nie obędzie.

Rada dla Ciebie
Jeżeli nie rozumiesz tego, co robi firma SEO lub
patrzysz na raport miesięczny i masz wrażenie,
że czytasz pracę noblisty, to nie zwlekaj, tylko szybko
poproś o wyjaśnienie.
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13. Brak kontroli

“Ufaj, ale sprawdzaj”
Bardzo często klient
wychodzi z założenia, że
skoro podpisał umowę
na pozycjonowanie, to
może o SEO już zapomnieć
i nie interesować się tym,
co się dzieje z jego stroną,
wierząc, że specjalista zajmie
się wszystkim tak, jak należy.
Nic bardziej mylnego.
Musisz cały czas trzymać rękę na pulsie i interesować
się tym, co firma SEO robi z Twoją stroną.

Rada dla Ciebie
Jako właściciel firmy powinieneś interesować się cały
czas swoim biznesem, zwłaszcza w tak ważnej sferze,
jaką jest pozyskiwanie klientów. Nawet, jak czujesz, że
masz dobry kontakt ze specjalistą, sprawdzaj, co robi.
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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 :)

