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SEO to część SEM

Search Engine Marketing to wiele dróg mających przyciągnąć do 
naszych produktów użytkowników wyszukiwarek

SEM to między innymi kupowanie reklam kontekstowych czy 
płacenie za linki sponsorowane

Search Engine Optimisation to jedna z technik SEM mająca 
podnieść pozycję strony w najważniejszych, „naturalnych” 
wynikach wyszukiwania



Naturalna i płatna pozycja
w wynikach wyszukiwania Google
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Jasna i ciemna strona SEO

Ciemna strona polega na oszukiwaniu wyszukiwarek

Budowanie trwałej pozycji vs. bierz forsę i w nogi

„Można oferować lepsze jedzenie i niższe ceny albo wynająć 
gangsterów, którzy zdemolują lokal konkurencji”

Ciemne SEO niszczy jakość wyszukiwania w Internecie, 
jak emisja gazów cieplarnianych niszczy środowisko. 
Sprzeczne ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu

Ma krótkie nogi. BMW zostało w 2006 roku karnie skasowane na 
amen z bazy Google’a. Przywrócone po blamażu, na klęczkach



Jak działa Google?



Codziennie nowy algorytm

Algorytm jest bardziej strzeżony, niż receptura Coca-Coli

Niemal codziennie zmieniany, tak aby żeby premiować strony 
o wartościowej treści

Google nie jest monopolistą i musi się zmieniać, żeby zachować 
konkurencyjność

Programiści Google’a mają do dyspozycji „sygnały” czyli wtyczki 
zmieniające całkowicie zasady wyszukiwania dla wybranych 
haseł, np. „restauracja”



Google jest niewidomy

Google czyta stronę jak osoba niewidoma

Dobre SEO to też dobra dostępność dla niepełnosprawnych



Ranga strony: złożony iloczyn

Nie wolno zapomnieć o żadnym czynniku
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Co można zrobić?



Po pierwsze: kluczowe frazy

Co wpisują do wyszukiwarek 
odbiorcy z naszych grup celowych?

Co chcemy, żeby znajdowali i robili 
w naszym serwisie?

Słowa, które użytkownicy wpisują, 
kiedy chcą znaleźć to, co oferujemy, 
tworzą listę fraz do optymalizacji

„Ryby łowi się na to, co lubią ryby, 
a nie na to, co lubi rybak”
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Praca dla trzech zespołów

Określony sposób redagowania serwisu jako kultura firmy

Działania public relations zachęcające do linkowania

Przystosowanie techniczne kodu serwisu do SEO



ABC dla redaktorów

„Kultura SEO” - myślimy o kluczowych frazach przy redagowaniu 
każdego tekstu

Używamy kluczowych fraz w tytułach, w pierwszym akapicie 
tekstu, a przede wszystkim w linkach wewnątrz serwisu

Strukturę serwisu budujemy wokół kluczowych fraz

Ale bez przesady: serwis musi być też przyjazny dla ludzi, 
a poza tym wyszukiwarki aktywnie tępią spamerów



Uwagi dodatkowe

Unikaj publikowania tej samej treści pod różnymi adresami

Tytuły powinny się zmieścić w 70 znakach

Na stronie nie powinno być więcej, niż 100 linków 
- może zostać uznana za spam

Nie używaj słów „wyniki wyszukiwania” na listach produktów

Stronicowanie artykułów obcina je dla wyszukiwarek

Staraj się używać rozbudowanych linków typu „więcej”: 
„więcej kwiatów”, „więcej projektów stron www”



ABC dla PR-u

Zachęcaj do linkowania

Używaj linków we wpisach na forach

Zachęcaj serwisy partnerskie do linkowania przy użyciu 
kluczowych fraz

Linki z serwisów powiązanych tematycznie liczą się bardziej

Linki z serwisów podejrzanych obniżają rangę

Nawet złośliwe komentarze zwiększają naszą rangę, 
jeżeli zawierają link



Technikalia

Serwis musi być dostępny i czytelny po wyłączeniu grafiki i CSS

Koniecznie trzeba używać semantycznego kodu HTML, w szczególności tagów 
<h...> do tytułów i <p> do akapitów tekstu

CMS musi posiadać narzędzia ułatwiające wpisywanie kluczowych fraz i używanie 
ich w nazwach sekcji czy adresach URL

Adresy URL powinny zawierać słowa kluczowe, a nie tytuły. Nie mogą być też 
za długie, bo ludzie nie będą ich wklejać poprawnie na swoich stronach

Jedyne właściwe przekierowanie na nowy/inny adres to 301

Jeżeli ta sama treść musi być w kilku miejscach (np. wersja artykułu normalna i do 
druku), to można użyć w nagłówku strony wymyślonego przez Google kodu:
<link rel="canonical" href="adres-najwlasciwszy.html">
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