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white hat SEO
(SEO z białego kapelusza)

Praktyki optymalizacji strony pod wyszukiwarki
zgodne z wytycznymi jakości Google.

Słowniczek poję�

sem
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black hat SEO
(SEO z czarnego kapelusza)

Praktyki optymalizacji strony pod wyszukiwarki,
które są niezgodne z wytycznymi jakości Google
i naruszają "legalne" zasady działań SEO.

SEO
(Search Engine Optimization
- optymalizacja pod wyszukiwarkę)

SEO to proces (nie jednorazowe działanie!) związany
z budowaniem widoczności strony i pozyskiwaniem
ruchu na nią z bezpłatnych wyników wyszukiwania w
wyszukiwarce, np. Google czy Yahoo. W Polsce SEO
określa się jako pozycjonowanie lub optymalizacja.
Terminy te niektórzy stosują zamiennie, dla innych
optymalizacja obejmuje tylko i wyłącznie działania
na samej stronie (bez budowania linków).

SEM
(Search Engine Marketing
- marketing w wyszukiwarkach)

Wszystkie działania (płatne i bezpłatne), które wiążą
się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. 

PPC
(Pay Per Click - płać za kliknięcie)

Wyniki płatne (reklamy) w wyszukiwarkach.

CMS
(Content Management System -
system zarządzania treścią)

Oprogramowanie, które pozwala tworzyć, edytować
i publikować w sieci treści, np. WordPress, Blogger,
Wix, Joomla!
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SERP
(Search Engine Results Page
- strona wyników wyszukiwania)

Strona, która pokazuje się po wpisaniu hasła w pasku
wyszukiwarki i przeprowadzeniu wyszukiwania.
Google przewiduje maksymalnie 40 SERPów.

funkcje SERP Wyniki wyszukiwania wyświetlane w nietypowy sposób
(inny niż link do konkretnej witryny).

funkcja SERP

SEO

PPC
SEM

paginacja SERP
(podział na strony)
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crawlowanie
(z ang. crawl - pełzać)

Proces, w którym wyszukiwarki wykrywają i skanują
strony internetowe za pomocą botów.

boty, Googleboty, pająki, crawlery Przeczesują internet w poszukiwaniu treści.

indeksowanie
(z ang. crawl - pełzać)

Przechowywanie i organizowanie w zasobach Google
treści znalezionych podczas crawlowania (tylko
zaindeksowane strony pojawiają się w wynikach
wyszukiwania).

(wyniki) organiczne Rezultaty wyszukiwania w przeglądarce w postaci
bezpłatnych linków do stron www. Nie są one efektem
płatnych form reklamy (PPC), ale działań SEO. Wyniki
organiczne zależą przede wszystkim od dopasowania
poszczególnych witryn do zapytania internauty dzięki
odpowiedniemu użyciu słów kluczowych.

algorytm W przypadku algorytmów wyszukiwania Google, to
wyświetlenie wartościowych stron użytkownikom
Internetu. Na końcowy efekt widoczny w SERPach,
składa się nawet kilkanaście (albo i kilkadziesiąt)
algorytmów, które oceniają, segregują i klasyfikują
strony www. Algorytmy są aktualizowane prawie
każdego dnia, a każda aktualizacja ma wpływ na naszą
pozycję w Google. Niektóre bardziej znaczące
aktualizacje otrzymały nawet nazwy, np. Penguin,
Panda, Fred, Hummingbird.

backlinki
(linki przychodzące)

Linki umieszczone na innych witrynach, które
prowadzą do naszej strony www.

wyzwanie SEO
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słowo kluczowe
(ang. keyword)

Pojedyncze słowo wpisywane i wyszukiwane przez
użytkowników w wyszukiwarce internetowej.

fraza kluczowa
(ang. keyphrase)

Zapytanie wpisywane przez internautów
w wyszukiwarce, składające się z 2-3 słów.

fraza długoogonowa 
(ang. long-tail keyphrase)

Fraza wyszukiwana w wyszukiwarce, składająca się
z ponad 3 słów. Frazy długoogonowe pozwalają
bardziej sprecyzować zapytanie, a tym samym zawęzić
grupę docelową i wypozycjonować się na wyższej
pozycji w Google. Warto wiedzieć, że w 2021 roku aż
69,7% zapytań w wyszukiwarce Google składało się 
z co najmniej 4 słów.

trudność słowa kluczowego
(ang. Keyword difficulty, KD,
czasem występuje też pod innymi
nazwami np. SEO difficulty czy
competition)

W narzędziach do wyszukiwania słów kluczowych jest
to szacunkowa wartość (zwykle w formie wyniku
liczbowego, często oznaczonego odpowiednim
kolorem) jak trudno jest naszej witrynie przebić się
przez konkurencję na dane słowo lub frazę kluczową.
Wartość ta zależy od liczby konkurencyjnych witryn,
które pozycjonują się w Google na dane słowo lub
frazę, a także od siły i autorytetu ich domeny.

wyzwanie SEO

liczba wyszukań
(ang. search volume)

W narzędziach do wyszukiwania słów kluczowych jest
to szacunkowa miesięczna liczba wyszukań w Google
danego słowa lub frazy kluczowej przez internautów.
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Mity o SEO i marketingu tre�ci

Ilość treści na stronie jest
najważniejsza.

Ważniejsza od ilości tekstów jest ich jakość, część
merytoryczna. Jeżeli treści są wartościowe dla
odbiorców, to Google także to doceni.

Nie ma potrzeby, aby właściciel
strony angażował się w tworzenie
treści, wystarczy, że zleci to
copywriterowi.

Zaangażowanie właściciela strony ma jak najbardziej
ogromne znaczenie, ponieważ to on wie najlepiej jakie
wartości mają być widoczne w działalności firmy, jak
ma być ona postrzegana, jak ma być skonstruowana
oferta. Bez tego osobistego akcentu strona nie będzie
wpływać na wrażenia i emocje odbiorców oraz
potencjalnych klientów. 

Najważniejsze na stronie są treści
tekstowe.

Treści wizualne również mają ogromny wpływ
na wrażenia odbiorców oraz pozycję strony
w Google, dlatego należy zadbać, aby były
urozmaicone i wartościowe.

Nie w każdej branży da się
zastosować marketing treści.

Odbiorcy szukają informacji w internecie praktycznie
na każdy temat - od przepisów kulinarnych, poprzez
inspiracje na wakacje, aż po wymianę opon. Właściciel
strony powinien raczej dowiedzieć się jakiego
konkretnie rodzaju treści oni poszukują. Krótkich,
broszurowych informacji czy raczej długich
poradników wyczerpujących temat? Odpowiadając
na potrzeby odbiorców, na pewno jesteś w stanie
osiągnąć satysfakcjonujące efekty. 

SEO to działanie jednorazowe. Zdecydowanie nie, gdyż algorytmy są praktycznie
codziennie ulepszane i aktualizowane, więc działania
SEO powinny być przeprowadzane w miarę regularnie.

wyzwanie SEO
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Mity o SEO i marketingu tre�ci

SEO zabija kreatywność
i autentyczność treści.

Osoby, które stawiają na treści, które mają przede
wszystkim inspirować odbiorców i przyszłych klientów,
zwykle ubolewają nad tym, że SEO mocno ogranicza
ich kreatywność, gdyż zamiast postawić na flow, oni
muszą skupiać się na słowach kluczowych, a przez to
treści nie wyglądają na autentyczne. Owszem, jednak
aby zaprezentować dany temat lepiej od konkurencji,
należy właśnie wykazać się większą kreatywnością, 
a do tego nie zapominać o swojej autentyczności.
Google takie zabiegi na pewno doceni. 

Tylko 1 miejsce w Google się liczy. Raczej pierwsze trzy miejsca, a nawet pięć.

SEO umiera.

wyzwanie SEO
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SEO będzie miało znaczenie tak długo, jak długo
internauci będą poszukiwać w Google odpowiedzi
na swoje pytania i problemy.

Efekty działań SEO widoczne są
od razu.

Zdecydowanie trzeba poczekać na efekty wdrażania
SEO na swojej stronie, ale nie może być to bierne
czekanie - w tym czasie najlepiej zadbać o poprawę
widoczności w sieci (np. poprzez zdobywanie linków
odsyłających na naszą domenę) oraz poprawę ogólnej
jakości naszej strony.

Pozyskiwanie ruchu z Google
nic nie kosztuje.

O ile samo pozyskiwanie ruchu, jeśli oczywiście
jesteśmy już w topie wyszukań, nic nie kosztuje, tak
dojście do tego momentu jednak nie jest do końca
takie bezpłatne. Po pierwsze, musimy płacić za hosting
i domenę. Po drugie, jeśli korzystamy z pomocy
specjalisty albo płatnych materiałów to musimy za to
zapłacić. Po trzecie, nawet jeśli zdecydujemy się
samodzielnie wdrażać SEO na stronie, to zajmuje to
mnóstwo czasu, a jak mówią - czas to pieniądz.



Premiera SEO toolBOXa

Hej! To ja, Hanna! Jestem autorką tego
Wyzwania SEO. Uczę przedsiębiorców
i blogerów jak blogować, aby budować
markę, przyciągać nowych odbiorców 
i zamieniać ich w klientów. 

Jak mogę Ci pomóc?
Zapraszam Cię na indywidualne konsultacje,
podczas których stworzymy wspólnie strategię treści na Twój blog
(firmowy) i omówimy działania SEO do wdrożenia na Twojej stronie.
Wcześniej oczywiście przyjrzę się Twojej stronie i działalności, aby
opracowane tematy na treści były zgodne z Tobą i tym, co robisz.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie na adres
kontakt@warsztatblogera.pl lub wyślij wiadomość na Instagramie
@warsztatblogera. W odpowiedzi prześlę Ci wszystkie szczegóły!

Coś się kończy, coś się zaczyna! Ostatni dzień Wyzwania SEO to
również pierwszy dzień, kiedy mój autorski projekt SEO toolBOX

ujrzy światło dzienne! Więcej
dowiesz się już w czwartek, 
a tymczasem pamiętaj: zbieraj
elementy hasła! ;)


