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Checklista On-Page SEO

wyzwanie SEO

1. Znalezienie odpowiedniej frazy kluczowej 

działanie wykonanie

2. Wybranie pobocznych fraz kluczowych

3. Wybranie zdjęć (grafik) i nadanie plikom odpowiedniej nazwy

4. Przeanalizowanie treści konkurencji

5. Fraza kluczowa w nagłówku H1

6. Fraza kluczowa w adresie URL

7. Fraza kluczowa w meta opisie

8. Fraza kluczowa w pierwszych 100 słowach

9. Fraza kluczowa w nagłówkach H2 i H3 (max 2)

10. Fraza kluczowa w tagu alt, opisie i tytule co najmniej 2 zdjęć

11. Dodanie linków zewnętrznych (do-follow i no-follow)

12. Dodanie linków wewnętrznych (czy jest to część klastra?)

13. Podlinkowanie do nowego wpisu w innych wpisach w ramach klastra

14. Dodanie adresu URL wpisu do Google Search Console

15. Udostępnienie wpisu w mediach społecznościowych

Pozycje 10-15 zostały szerzej omówione w SEO toolBOXie.
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Google Search Console

Google Analytics

Darmowe narzędzie od Google, które pozwala nam monitorować ruch na naszej stronie.
Uwaga! Od 1 lipca 2023 roku GA w starej formie (oficjalnie pod nazwą Universal Analytics)
przestaje działać, a jego miejsce zajmie Google Analytics 4. Tę usługę należy skonfigurować
odpowiednie wcześnie, aby zaczęła zbierać dane, gdyż dane z Universal Analytics nie będą
migrowane i stracimy je bezpowrotnie (oczywiście można je wcześniej wyeksportować).

Narzędzia przydatne w pozycjonowaniu

wyzwanie SEO

Darmowe narzędzie od Google, które pozwala nam monitorować ruch do naszej strony,
czyli jaką pozycję zajmujemy na konkretne frazy i jak ona się zmieniała w ostatnim czasie.

wtyczka Yoast dla WordPress

Darmowa wtyczka do WordPress, która podpowiada, gdzie dokładnie należy użyć słowa
kluczowego (oraz w jakiej ilości), aby pozytywnie wpływało ono na wypozycjonowanie naszego  
wpisu. Yoast także pokazuje czy układ całego wpisu jest czytelny i przyjazny w odbiorze dla
użytkowników, co ma również wpływ na pozycję w Google.

Jednak Yoast jest tylko wtyczką i jako taka jest dość sztywnym narzędziem, więc na niektóre
komunikaty trzeba spojrzeć z dystansem.

Szerzej te narzędzia omawiam w SEO toolBOXie.



SEO toolBOX

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. 

Wyzwanie SEO już za nami,
ale to jeszcze nie koniec!

Zobacz SEO toolBOX

Dziś światło dzienne ujrzał mój autorski pomysł: 
Jest to skrzynka z narzędziami, do której możesz sięgnąć za każdym
razem, kiedy konkretnie czegoś potrzebujesz. Do toolBOXa dorzucam
też kilka bonusów, dlatego kliknij w poniższy przycisk i zobacz, co dla
Ciebie przygotowałam!

https://warsztatblogera.pl/seo-toolbox/

