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Narzędzia do analizy sł�w kluczowych

wyzwanie SEO

Wpisując w Google (tryb incognito)
początek danej frazy, zobaczymy, jakie
są obecnie trendy w jej
wyszukiwaniach.

Jest to najszybszy, lecz również
najmniej miarodajny sposób na
znalezienie odpowiednich słów/fraz
kluczowych.

Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google
danego hasła, na pierwszej stronie
zobaczymy, ile jest zaindeksowanych
stron na dane hasło. Wynik ten co
prawda nie pokazuje, jak silna jest
konkurencja, ale pokazuje zagęszczenie
stron na dane słowo kluczowe.

sugestie Google

Po wpisaniu w narzędziu słowa
kluczowego (pamiętaj aby wybrać kraj
i język!), narzędzie podaje nam
najczęściej wyszukiwane konfiguracje
fraz kluczowych w postaci grafiki.
Intensywność koloru kropki przy frazie
świadczy o tym, jak często jest ona
wyszukiwana w Google. 

answerthepublic.com
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Kolejne darmowe narzędzie, które po wpisaniu w wyszukiwarce słowa kluczowego (nie
zapomnij ustawić lokalizacji i języka!), podpowie nam inne frazy kluczowe powiązane z
naszym, a także pytania i propozycje.

Ilość wyszukań (Search Volume) i Konkurencja (Competition) są dostępne po wykupieniu
płatnego dostępu.

ubersuggest.com

Darmowe narzędzie, które działa podobnie do Keywordtoola, jednak jego przewagą jest to,
że pokazuje trudność słowa kluczowego oraz miesięczną liczbę wyszukań.

Narzędzia do analizy sł�w kluczowych

wyzwanie SEO
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Cena / miesiąc
przy płatności

rocznej

Monitoring fraz 
kluczowych

Język

Płatne narzędzia SEO

14 $**

83 zł

99 zł 

99,95 $

83 $ 

angielski*

polski

polski

angielski*

polski

50

200

100

500

750

Keysearch

Senuto

Semstorm

Semrush

Ahrefs

https://www.keysearch.co

https://www.senuto.com/pl

https://app.semstorm.com

https://www.semrush.com

https://www.ahrefs.com/pl

Dzienna ilość
zapytań

25

250

20

200

Linki do wymienionych narzędzi:

**z kodem DNW30 - rabat 30%; wychodzi 118 $ / rok (~10 $/m)

*język interfejsu nie wpływa na język wyszukań słów kluczowych

5 list

Jeśli do tej pory działaliśmy na  darmowych narzędziach, warto w pewnym
momencie przejść na narzędzia płatne, które pozwalają na bardziej szczegółowe
analizowanie naszej pozycji w Google oraz trafniejsze wyszukiwanie fraz
kluczowych. Korzystanie z takich narzędzi to zdecydowanie wyższy poziom
naszych działań SEO.

Przy przechodzeniu na narzędzia płatne najważniejsze funkcje na początek to:
wyszukiwanie fraz kluczowych (łącznie z trudnością i miesięczną ilością zapytań)
oraz ich monitorowanie, sugestie podobnych fraz kluczowych, porównanie
z konkurencją, sprawdzanie backlinków czy sprawdzanie jakości strony.

https://www.keysearch.co/
https://www.senuto.com/pl
https://app.semstorm.com/
https://www.semrush.com/
https://ahrefs.com/pl


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! ;)


