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5. Meta keywords

Słowa kluczowe znajdujące się w obrębie meta keywords nie stanowią 

czynnika rankingowego, dlatego pomimo że w wielu systemach CMS 

znajdziemy miejsce na uzupełnienie słów kluczowych, nie warto mar-

nować na to cennego czasu. Algorytm Google, napotykając archaizmy 

w strukturze strony, może wręcz degradować jej ocenę.

Słowa kluczowe znajdujące się w sekcji <head> nie są widoczne dla użyt-

kownika odnajdującego stronę w wynikach wyszukiwania Google lub 

wchodzącego na nią. Czynnik ten nie może zatem wpłynąć pozytywnie 

na doświadczenia odbiorcy.

6. zakres tematyczny treści

Szukając pomysłów na perfekcyjną treść, analizujemy aktualne trendy 

w branży, wyniki wyszukiwania i konkurencję. Analiza umożliwi przy-

gotowanie tekstu niezależnie od typu pozycjonowanej strony: sklep in-

ternetowy, blog czy opis usługi na stronie firmowej.

Analiza konkurencji z SErP

Znając najważniejsze słowa kluczowe, zacznij analizę od sprawdzenia 

wyników wyszukiwania Google.

SERP (Search Engine Result Page) – strona z wynikami wyszukiwania dla 

określonej frazy.

Odejdźmy na chwilę od wagi poszczególnych czynników rankingo-

wych. Google umieści w wynikach wyszukiwania na najwyższych po-

zycjach strony internetowe, które w ocenie algorytmu są tematyczne.

Oceniając treść strony, algorytm weryfikuje, czy jest ona zgodna z okre-

śloną tematyką (frazą wyszukiwaną przez użytkownika). Niezależnie 

od metody porównywania treści (TFIDF, Word2vec) top10 będzie re-

prezentować treść, która jest najbardziej relatywna względem wyszu-

kiwania użytkownika i najlepiej wpisuje się w jego oczekiwania.

Na co zwracać szczególną uwagę?

1. Wspólne elementy treści – frazy i słowa kluczowe występujące na 

wszystkich lub większości stron znajdujących się w top10 Google.

2. Główny zakres tematyczny – frazy i słowa kluczowe, które poja-

wiają się najczęściej na każdej ze stron.

3. Nagłówki – treść znajdująca się w nagłówkach od H1 do H6.

4. Słowa pogrubione – wskazują wyróżnione elementy treści.

5. Meta tagi – meta title oraz meta description stron internetowych 

z najwyższych pozycji.
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Weryfikacja każdego z elementów jest możliwa z wykorzystaniem dar-

mowych lub płatnych narzędzi.

Ad. 1. Wspólne elementy treści

Przy użyciu Surfera
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SEO Quake

Po instalacji wtyczki wejdź na każdą stronę z top10 i uruchom analizę 

tekstu.

Następnie stwórz zestawienie użytych w treści słów dla wszystkich 

stron i wybierz wspólne dla nich słowa oraz frazy.

Ad. 2. zakres tematyczny

SEO Quake

Analizując wspólne elementy, możesz sprawdzić, które słowa i frazy 

pojawiają się najczęściej na stronach w top10. Reprezentują one tema-

tykę, którą należy uwzględnić we własnych treściach.

Surfer

W Surferze frazy możesz zweryfikować w zakładce „Popular words” 

oraz „Popular phrases”.

Dodatkowo, w Surferze znajdziesz zakładkę „Prominent words and 

phrases”, która jest wynikiem analizy porównawczej zakresów tema-

tycznych (Popular) oraz wspólnych elementów (Common).

Dzięki temu odrzucane są słowa i frazy, które są mniej istotne, co przy-

spiesza analizę.
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Ad. 3 i 4. Nagłówki oraz słowa pogrubione

Surfer

Kliknij ikonę „A” przy wyniku wyszukiwania, a następnie zweryfikuj 

nagłówki oraz słowa pogrubione.

Ad. 5. Meta tagi

Meta tagi pomagają w znalezieniu właściwych propozycji wartości.

Ręczne wyszukiwanie danych jest czasochłonne, dlatego warto wyko-

rzystać Surfera lub SEO Quake. Po przeprowadzonej analizie zyskasz 

cenną wiedzę na temat treści uznawanych przez Google za najbardziej 

relatywne względem określonego słowa kluczowego.

Zestaw danych pozwala opisać temat kompleksowo, zapewniając tym 

samym większą wartość również w oczach odbiorcy, czytelnika i po-

tencjalnego klienta.

ruch organiczny na stronach konkurencji

Weryfikacja ruchu na konkurencyjnych stronach pomoże zdiagnozo-

wać, które z podstron znajdujących się w top10 mają największy ruch 

oraz jakie zapytania generują najwięcej wejść z wyników organicznych 

Google.

Surfer

1. Zakładka „Keywords”, 2. Liczba fraz w top10, 3. Estymowany ruch organiczny
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Ahrefs

Każda domena może być zweryfikowana w ahrefs

Warto również sprawdzić, czy określone zapytanie jest popularne i ge-

neruje jakikolwiek ruch organiczny.

Uwzględnij informację o ruchu organicznym przy 
podejmowaniu decyzji

Dysponując danymi na temat konkurencji i potencjału frazy, masz 

podstawę do podjęcia właściwej decyzji odnośnie do kolejnych kroków 

w content marketingu. W przypadku kiedy słowo kluczowe nie generu-

je ruchu lub ruch jest znikomy, może się okazać, że jego targetowanie 

jest bezcelowe.

Pozycjonowanie fraz z małym wolumenem

Pozycjonowanie może okazać się rentowne również w przypadku słów 

kluczowych z małym wolumenem zapytań. Wiele zależy od lokalizacji, 

etapu pozycjonowania, wartości pojedynczej transakcji, współczynnika 

konwersji i liczby klientów, których jesteśmy w stanie obsłużyć.

Popularne frazy na rynkach lokalnych

Popularne słowa kluczowe wyszukiwane z różnej lokalizacji generu-

ją zazwyczaj różne zestawy wyników. Na przykład dla frazy „pizze-

ria” Google zwróci różne zestawy wyników w zależności od miasta 

czy nawet dzielnicy. Pozycjonowanie strony pizzerii na frazę lokalną,  

np. „pizza wrocław klecina”, pozornie może wydawać się nieuzasadnio-

ne ze względu na mały wolumen, aczkolwiek wiele osób wyszukuje po-

pularne frazy związane z tą tematyką w określonej lokalizacji. Witryna 

może więc pojawiać się u nich w wynikach wyszukiwania dla ogólnych 

słów kluczowych, jak „pizzeria” czy „pizza”.

Dostosowanie celu do etapu pozycjonowania

Strategia działania powinna uwzględniać realne cele w zależności od 

punktu, w którym aktualnie się znajdujemy. Stawiajmy sobie inne cele 

krótkoterminowe, pracując z nowymi domenami, a inne w przypad-

ku współpracy z firmami posiadającymi sporo wyszukiwań brando-

wych w Google, pozytywne sygnały behawioralne oraz duży ruch 

organiczny.

Pozycjonując nową witrynę, zacznij od fraz longtailowych, które nie 

są ważnym celem mocnej konkurencji. Takie podejście pozwoli stop-

niowo pozyskiwać coraz większy ruch organiczny. Dojście do etapu, 

w którym można targetować najbardziej konkurencyjne frazy wymaga 

czasu. W zależności od konkurencyjności branży może to być od kilku 

miesięcy nawet do kilku lat.

Wysoka wartość transakcji dla fraz z małym 
ruchem

Pozycjonowanie fraz wyszukiwanych sporadycznie jest uzasadnione 

w sytuacji, gdy wartość pojedynczej transakcji jest stosunkowo wysoka 

lub pozyskany klient dokonuje zakupów rekurencyjnie. Takie sytuacje 

obserwujemy w przypadku producentów, hurtowników i w wielu in-

nych branżach.

Współczynnik konwersji

Precyzyjne frazy, szczegółowo opisujące produkt lub usługę, na ogół 

charakteryzują się wyższym współczynnikiem konwersji. Podobne 

trendy można zauważyć w przypadku fraz zawierających lokalizację 

(szczególnie dla mniejszych miejscowości).
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Tego rodzaju zapytania mogą być kluczem do sukcesu małych firm, 

które są w stanie obsłużyć limitowaną liczbę zleceń jednocześnie.

Analiza sugestii i podpowiedzi Google

Przygotowując się do pisania oraz optymalizacji treści, zwróć uwagę 

na podpowiedzi Google:

oraz na wyniki wyszukiwania frazy: pozycjonowanie stron.

Podpowiedzi i sugestie można wykorzystać do wzbogacenia tematyki 

treści.

Keywordtool.io

Do niedawna należał do moich ulubionych narzędzi. Jedna z jego funk-

cjonalności, „Questions”, jest szczególnie pomocna przy definiowaniu 

potrzeb użytkownika. Wpisując frazę, otrzymujesz listę pytań, które są 

często wyszukiwane w Google.

Warto wziąć pod uwagę te pytania i udzielić odpowiedzi, aby rozsze-

rzać bazę fraz long tail oraz zapewnić dodatkową wartość merytorycz-

ną dla odbiorcy.
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Pytania dostępne są również w Surferze:

Wykorzystanie Amazon

Amazon może być bezcennym źródłem wiedzy na temat większości 

produktów. Doskonale pomaga zdiagnozować potrzeby, oczekiwania, 

obiekcje i inne istotne informacje. Sekcja „Customer questions & an-

swers” dostępna pod opisem produktów służy do diagnozy rozterek 

klientów, którzy mogą nie tylko bezpośrednio zadawać pytania, ale 

również głosować na pytania już zadane.

Wiele produktów zawiera po kilkaset pytań, co stanowi kopalnię infor-

macji oraz inspiracji dla osoby tworzącej lub zlecającej stworzenie treści.

7. Długość treści

Niezależnie od tego, czy piszemy treść samodzielnie, czy zlecamy 

to zadanie copywriterowi, powinniśmy określić parametry treści, 

a wśród nich długość tekstu.

Znając główną frazę lub zestaw fraz, możemy zweryfikować długość 

treści na stronach najlepszych konkurentów. Pomimo że liczba słów 

czy znaków nie jest bezpośrednim czynnikiem rankingowym, pomaga 

zdeterminować obszerność contentu potrzebnego do spełnienia ocze-

kiwań użytkowników.

Średnia długość tekstów w Polsce
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oś X – pozycje, oś Y – liczba słów

Pomimo że wykres przedstawia wartości uśrednione, warto zwrócić 

uwagę na korelację. Nie da się nie zauważyć, że dłuższe treści mają 

tendencję do osiągania wyższych pozycji.
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