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Niech cię znajdą - w wyszukiwarce
Choć najpopularniejsza wyszukiwarka w sieci co rusz zmienia algorytmy odpowiedzialne za wyniki tego,
co wyświetla się na ekranie użytkowników, nie zraziło to firm stawiających na prowadzenie działań
marketingowych właśnie w tym kanale internetowej komunikacji. Najdobitniej świadczą o tym statystyki,
wedle których przedsiębiorcy coraz chętniej płacą za to, by być wysoko w wynikach wyszukiwania.
Dzieje się tak nie tylko w Polsce, gdzie 2012 rok zakończy się najprawdopodobniej rekordową kwotą
wydatków na SEM, przynajmniej sądząc po tym co marketerzy wydali przez pierwsze sześć miesięcy. To już
wyraźna tendencja światowa. Zgodnie z nią, liczone w miliardach dolarów nakłady na internetową reklamę
typu display, systematycznie zostają w tyle za budżetami wydawanymi na marketing w wyszukiwarkach.
Spory wpływ na taki obraz rynku ma z pewnością rozwój sektora e-commerce, który w naturalny sposób
napędza koniunkturę w branży pozycjonerów i speców od SEM. W końcu to, czy dany e-sklep zostanie
zauważony przez internautę, zależy w znacznym stopniu od tego, czy będzie dobrze widoczny. Bo skoro
w realnym świecie uwagę klienta przykuwa kolorowy szyld na głównej ulicy i kuszące okno wystawowe, to
w pewnym sensie podobnie jest w sieci. Tam też większość „przechodniów” idzie utartymi szlakami, rzadko
zapuszczając się w boczne uliczki i mgliste zaułki.

Podziel się raportem:

Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, żeby nasz szyld i witryna - obojętnie czy sklepowa, czy usługowa
- przyciągały oko i uwagę użytkownika. Warto wiedzieć jak skutecznie budować obecność firmy i marki
w wyszukiwarkach. Sieć jest coraz większa, gęstsza i pełna konkurencji. Z tego względu trzeba zadbać
o dobrą pozycję wyjściową swojego e-biznesu w wyszukiwarkach. Od nich wszystko się zaczyna.
Bartosz Wawryszuk, redaktor Interaktywnie.com
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WIZYTÓW

KI FIRM
Divante
Adres
ul. Kościuszki 14
50-038 Wrocław

Opis działalności
Kompleksowo obsługujemy eMarketing w modelach success-fee. Specjalizujemy się w eCommerce.
Case study z dużą ilością konkretnych danych znaleźć można na www.divante.pl.

Dane kontaktowe
info@divante.pl
www.divante.pl
+48 71 342 2406

Klienci
Zobacz na Divante.pl case-study z projektów dla Intersport, Willsoor, Praktiker i Wkreceni.pl.

Boskiwiatr.pl Grupa Kamikaze
Adres
Św. Jerzego 10/12
91-072 Łódź
Dane kontaktowe
info@boskiwiatr.pl
www.boskiwiatr.pl
www.kamikaze.com.pl
+48 42 663 05 80
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Opis działalności
Prowadzimy kompleksowe kampanie marketingowe w wyszukiwarkach. Dostarczamy skuteczne
rozwiązania, które budują wysoką pozycję klientów w Google. Stawiamy na wartościowy content,
jako podstawę stabilnych efektów obecności marek online.
Boskiwiatr.pl to część agencji interaktywnej Kamikaze.
Klienci
Lancome, Cacharel, Casting Creme Gloss, Agros Nova, Kamis, Telefonia Dialog, Barlinek,
Vobis, Mikomax
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

SEM REKLAMOWYM LIDEREM.
NAJWYŻSZA PORA!

Na dojrzałych, internetowych rynkach już od kilku lat wydatki na marketing w wyszukiwarkach
są znacznie wyższe niż te, przeznaczane na reklamę display. Nad Wisłą dotąd było inaczej. Dotąd,
bo wszystko wskazuje na to, że właśnie jesteśmy świadkami zmiany na pozycji lidera. Zmiany - według
prognoz - trwałej, a przede wszystkim, wyraźnie podnoszącej całej branży poprzeczkę.
To był rok, który dla polskiej branży Search
Engine Marketingu rozpoczął się od trzęsienia
ziemi. Z wyników wyszukiwania Google pod
koniec stycznia, a potem jeszcze raz w maju,
zniknęło wiele popularnych witryn, które - jak
wyjaśniał zespół Google Search Quality
- stosowały niezgodne z regulaminem sposoby
pozycjonowania. Najmocniej ten ruch giganta
z Mountain View odczuły porównywarki cen.
Agencja Bluerank, która przeanalizowała ich

Wpływ usunięcia z wyników wyszukiwania
na statystyki porównywarek cen
liczba użytk. (mln)

zasięg

styczeń

luty

styczeń

luty

Ceneo.pl

4,6

3,42

23,79%

17,72%

Nokaut.pl

2,8

1,07

14,60%

5,66%

Skapiec.pl

1,6

1,09

8,30%

5,55%

Źródło: Bluerank, Raport Bluepaper na temat polskich
porównywarek cen
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wyniki w Megapanelu, podaje, że najwięksi
gracze tej branży w ciągu miesiąca stracili milion
użytkowników.
Reakcja „usuniętych” była błyskawiczna.
Przeprowadzone audyty doprowadziły do
pozbycia się niezgodnych z regulaminem linków
i porównywarki po miesiącu wróciły na dawne
pozycje. Przez ten czas starały się
zminimalizować straty wyraźnym zwiększeniem
obecności w płatnych linkach sponsorowanych.
Na ile takie wymuszone niejako działanie miało
wpływ na globalny poziom wydatków na SEM
w Polsce? Trudno to jednoznacznie oceniać.
Warto jednak zauważyć, że rok 2012
- przynajmniej, jeśli brać pod uwagę dwa jego
pierwsze kwartały, podsumowane już przez IAB
Polska i firmę PwC - jest pierwszym, kiedy SEM
zrównał się pod względem wydatków z reklamą
display. W pierwszym kwartale oba te segmenty
pochwalić się mogły identycznym,
36-procentowym udziałem w internetowym torcie
reklamowym. W skali półrocza display osiągnął
nieznaczną przewagę.

Struktura wydatków na reklamę online
2009

2010

2011

2012

display

50 proc.

44 proc.

41 proc.

38 proc.

SEM

26 proc.

30 proc.

33 proc.

37 proc.

ogłoszenia

15 proc.

17 proc.

17 proc.

18 proc.

e-mail

6 proc.

7 proc.

7 proc.

6 proc.

Źródło: IAB , PwC

Jak ugryźć Pingwina i Pandę?
Google, które w polskim internecie jest
niekwestionowanym liderem, obsługującym
przeszło 97 proc. wszystkich wyszukań, w tym
roku zafundowało specjalistom od marketingu
wyszukiwarkowego również inne „atrakcje”.
Aktualizacja algorytmu Panda miała za zadanie
poprawić w wynikach wyszukiwania pozycje
witryn dobrych jakościowo. Z kolei aktualizacja
ochrzczona mianem Pingwin miała uderzyć
w witryny, których pozycja została sztucznie
zawyżona, przez nieuzasadnione nadużywanie
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słów kluczowych w treści. Szacunkowo
pierwszy mechanizm miał dotknąć nawet
12, drugi około 6 procent wszystkich
zaindeksowanych w Google polskich stron
internetowych.
- Wprowadzenie przez Google zmian
w algorytmie w postaci aktualizacji Pingwin
i Panda miało poprawić jakość wyników
wyszukiwania. Google stara się
konsekwentnie realizować obietnicę
zwiększenia dopasowania wyników
wyszukiwania do zapytania użytkownika.
To z kolei wpływa bezpośrednio na
satysfakcję i lojalność internautów względem
wyszukiwarki, jako pierwotnego miejsca
poszukiwania informacji. Jest to również
naturalny wynik nasilającej konkurencji
pomiędzy Google Searchi Social Search
- tłumaczy Zbigniew Nowicki, managing
director agencji Bluerank.
W odniesieniu do działań SEO zgodnych
z regulaminem Google, czyli opartych na
budowaniu bazy linków z jakościowych
i zgodnych tematycznie źródeł, nic nie
ulegnie zmianie. - Jeśli natomiast do danej
strony prowadzą odnośniki niskiej jakości,
przykładowo pochodzące z ilościowego
zaplecza, to 2013 rok może okazać się
czasem prawdy, i nie należy tego mylić
z teorią Zero Moment of Truth - dodaje.
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Najnowsze zmiany algorytmu wprowadzone
przez Google w znacznym stopniu zmieniły to,
jak wygląda - czy jak wyglądać powinno
- pozycjonowanie. - Choć treść na stronie
zawsze była ważna, aktualnie Google
przykłada do jej unikalności i oryginalności
jeszcze większą wagę. Duże znaczenie ma
również profil linków - powinien być jak
najbardziej naturalny i różnorodny - tłumaczy
Jakub Szendzielorz, SEO team leader agencji
WebDoctor.
Tegoroczne update'y wyszukiwarki Google
wymuszą więc na twórcach stron
i pozycjonerach tworzenie unikalnej,
wartościowej treści. - Kontent i dobra
optymalizacja strony internetowej zyskają
jeszcze bardziej na znaczeniu. Zwiększy się
też rola social media w działaniach SEO.
Pozycjonowanie może być trudniejsze,
wymagać będzie większych nakładów
finansowych oraz więcej czasu do
osiągnięcia wysokich pozycji w wynikach
wyszukiwania - prognozuje Jarosław
Augustyniak, marketing director w Boskiwiatr.pl
z Grupy Kamikaze.
Z rynku może zniknąć znaczna część małych
firm, które opierały swoją działalność na szybkich,
spamerskich metodach. - Ich udział w rynku
stopniowo zmaleje i to bardzo dobrze dla całej
branży - podkreśla Jarosław Augustyniak.

Reklama online śrubuje rekord
Wszystko wskazuje na to, że rok 2012 będzie
kolejnym, rekordowym rokiem dla reklamy
internetowej w ogóle. Co prawda dynamika
wydatków nie jest już tak imponująca jak przez
ostatnie pięć lat, jednak historyczny poziom
2 miliardów złotych powinna osiągnąć nawet
przy jednocyfrowym poziomie wzrostu.
Wydatki na reklamę internetową w Polsce
2007

0,75 mld zł

2008

1,22 mld zł (+64 proc.)

2009

1,37 mld zł (+13 proc.)

2010

1,58 mld zł (+15 proc.)

2011

1,95 mld zł (+22 proc.)

2012H1

1,03 mld zł (+7 proc.)

Źródło: IAB, PwC

SEM jest najszybciej rozwijającą się dziedziną
reklamy online nad Wisłą. Reklamodawcy
wydali na nią w ciągu pierwszego półrocza
2012 o prawie 20 procent więcej, niż przez
pierwsze sześć miesięcy poprzedniego roku.
Takim wynikiem nie może pochwalić się żaden
inny typ reklamy online. Śmiało można więc
mówić o SEM, jako o kole zamachowym całej
branży reklamowej w sieci.
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Roczna dynamika wydatków na
typy reklamy online
SEM

19 proc.

ogłoszenia

8 proc.

display

1 proc.

e-mail

-11 proc.

Źródło: IAB Polska i PwC, AdEx za pierwsze półrocze 2012

Jeszcze lepiej rosnącą popularność SEM widać
przez pryzmat wydawanych na niego kwot. Przez
połowę obecnego roku branża pochwalić może
się wynikiem porównywalnym z wydatkami
w całym roku 2009. A na tym potencjał SEM
wcale się nie kończy.

Karol Dziedzic
specjalista SEO
ADSEO, Grupa Adweb

Płatne kampanie mobilne w Google w przyszłym roku powinny
stanowić standardowy element działań serachmix. Mając na uwadze
rosnącą popularność tabletów i smartfonów oraz odmienne
zachowanie internautów podczas korzystania z tych urządzeń,
nastąpi stopniowe odejście od modelu, w którym identyczna
kampania jest prowadzona dla wszystkich platform, w tym urządzeń
mobilnych.

Udziały w rynku reklamy online i wartość
SEM w Polsce
2007

20 proc.

146 mln zł

2008

23 proc.

279 mln zł

2009

26 proc.

356 mln zł

2010

30 proc.

475 mln zł

2011

33 proc.

643 mln zł

2012H1

37 proc.

339 mln zł

Algorytmy Panda i Pingwin ukierunkowane były pod kątem
wymuszenia na pozycjonerach zwiększenia jakości wykonywanych
usług. Stare schematy SEO odchodzą do lamusa. W 2013 roku
powinniśmy się skupić na pozyskiwaniu linków, które oprócz
przekazywanej mocy PR również przeniosą na naszą stronę
wartościowy ruch, a dalej konwersje. Czas odłożyć też do szuflady
stare automaty do pozyskiwania linków i skupić się na budowaniu
relacji w danej branży. Zdobyte relacje oprócz dostarczania
naturalnych linków zaowocują innymi korzyściami wpływającymi
pozytywnie na wizerunek danej marki w sieci. Już niebawem
pojawią się programy, które pomogą usprawnić proces link buildingu
relacyjnego.

Zbigniew Nowicki
managing director
Bluerank

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie raportów
IAB Polska i PwC
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Polski SEM goni świat
Panda i Pingwin to bez wątpienia nie ostatnie aktualizacje
algorytmu Google. Gigant z Mountain View będzie konsekwentnie
kontynuował politykę dbania o jakość wyników wyszukiwania
swojego flagowego produktu. W związku z tym, marketerzy są
zmuszeni rewidować obecne metody pracy swoich agencji lub
działów SEM. Rosną ceny profesjonalnych usług SEO i ich rola
w wydatkach reklamowych. Cieszy również fakt, że klienci zaczynają
traktować usługi SEO jako inwestycję w firmę i budowę trwałego,
nierzadko wiodącego kanału sprzedaży, którą należy powierzyć
godnemu zaufania partnerowi.

Dość porównać statystki polskie z tymi, jakie IAB
Europe podaje dla całego Starego Kontynentu.
Tutaj przewaga SEM nad display jest trwała i dużo
wyraźniejsza. Udział reklamy w wyszukiwarkach
zbliża się sukcesywnie do połowy wszystkich
wydatków na reklamę internetową.
Struktura wydatków na reklamę
online w Europie
2011

2010

SEM

46,5 proc.

45,1 proc.

display

33,6 proc.

33,4 proc.

pozostałe

19,3 proc.

20,9 proc.

Kornel Dulęba
dyrektor zarządzający
Semahead

Źródło: IAB Europe

Dlaczego Polska tak bardzo różni się pod tym
względem od „rozwiniętych” rynków? - Bardzo
zasadne pytanie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
że Polacy są jednym z najbardziej „googlujących”
narodów w Europie. Porównując rynki reklamy
online dla różnych krajów na pewno trzeba brać
pod uwagę dojrzałość, warunki i trendy lokalne,
uwarunkowania kulturowe oraz przyzwyczajenia
- tłumaczy Michał Ryszkiewicz, prezes agencji
Kamikaze.
- Polski rynek reklamy internetowej podąża za
trendami zachodnimi, a SEM jako segment

Raport interaktywnie.com - marketing w wyszukiwarkach

Pozycjonowanie nie powinno być już kojarzone z półautomatycznym
dodawaniem do katalogów. Agencje SEO w większym stopniu
powinny dbać o jakość samej strony, jej użyteczność i przydatność
dla internautów. Ich celem powinno być stworzenie - wspólnie
z właścicielem - interesującego i przyjaznego miejsca w sieci.
Tego typu strony w dłuższej perspektywie czasowej zawsze będą
wysoko.

Jakub Szendzielorz
SEO team leader
WebDoctor
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reklamowy rzeczywiście dominuje na rynkach
Europy Zachodniej, choć tylko w Niemczech
i Wielkiej Brytanii. W pozostałych krajach, wartość
wydatków na SEM i display jest porównywalna
- komentuje Kornel Dulęba z Semahead.
- Podobnie jest w Polsce. Patrząc jednak na
dynamikę wzrostu wydatków na SEM
w porównaniu do display, segment reklamy
w wyszukiwarkach powinien być liderem
w wydatkach już w kolejnym roku - ocenia.

Przyszłość pod znakiem
wzrostów

internetowej w ogóle. Co prawda dynamika
jest już tak
jak przez
Dla branży SEM na wydatków
pewno dużenie
znaczenie
maimponująca
rozwój lokalnego
ostatnie
pięć
lat,
jednak
historyczny
poziom
e-biznesu. W Polsce mimo wysokiej dynamiki wzrostu, wolumen
2 miliardów
nawet
handlu internetowego
jest ciąglezłotych
daleko powinna
w tyle, aleosiągnąć
średnia wzrostu
przy w
jednocyfrowym
poziomie
wzrostu.
na poziomie 24 procent
2012 roku pozwala
entuzjastycznie
patrzeć w przyszłość branży.

Michał Ryszkiewicz
prezes zarządu
Kamikaze

Prognozy, opublikowane w październiku przez
dom mediowy Zenith Optimedia sugerują, że
przez najbliższe lata taki układ sił będzie układem
obowiązującym. A dodatkowo, w przyszłym roku
globalne wydatki na reklamę w sieci powinny
przekroczyć równowartość 100 miliardów
dolarów.
Podział i prognoza wydatków na reklamę
internetową w mld dolarów
2010

2011

2012

2013

2014

SEM

33,9

38,1

42,8

50,0

56,6

display

22,5

27,4

32,8

39,2

46,9

ogłoszenia

11,4

11,1

11,8

12,6

13,3

Źródło: Zenith Optimedia
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- Rok 2013 przyniesie konieczność
skoncentrowania się na wartościowych treściach
i efektywnych metodach promocji, jeśli chce się
zaistnieć w wyszukiwarkach (efekt aktualizacji
Pingwina i Pandy). Kluczowe w działaniach
marketingu internetowego, w tym SEO, mogą
okazać się social media - przewiduje Zbigniew
Nowicki z Bluerank. Według niego umacniać się
będzie pozycja dynamicznie rozwijających się
form promocji wideo, na przykład przez kanały
tematyczne, filmy instruktażowe, oraz wirusowe
publikacje na YouTube.
- W tym roku Google wprowadziło dużo istotnych
zmian, przez co SEM będzie wymagać więcej
czasu, wyczucia oraz umiejętności. Dla SEO

jeszcze ważniejsza będzie poprawność kodu,
content marketing, stosowanie rich snippets
oraz budowanie autorytetu marki tak globalnie jak
i lokalnie. Strategia pozycjonowania będzie szła
w stronę relationship link building oraz
nadzorowania linków przychodzących w obronie
przed odnośnikami spamowymi lub działaniami
BlackSEO - przewiduje Urszula Borejczuk,
młodszy specjalista SEO w ADSEO z Grupy
Adweb. - W 2013 roku większego znaczenia
nabierze także reklama mobilna, analityka
internetowa i generowanie konwersji na stronie
- dodaje. Jej zdaniem, SEM kieruje się w stronę
integracji z innymi usługami marketingu
internetowego, z którymi od zawsze powinno iść
w parze.
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- W 2013 roku SEM będzie dominował
w wydatkach na reklamę internetową. Rynek
obecnie mocno koncentruje się na zmianach
w modelu kupowania reklamy - podkreśla Kornel
Dulęba z Semahead. - Google również skupia się
na zaoferowaniu klientowi pełnego spektrum
usług. Od możliwości zakupu reklamy w formie
licytacji w każdym kanale, formacie i placemencie
począwszy, poprzez wyszukiwarki (jeden system
do obsługi wszystkich wyszukiwarek na całym
świecie), sieci, mobile, wideo, po pełną
profesjonalną analitykę wszystkich kanałów
reklamowych i na dynamicznym tworzeniu
reklam skończywszy. Niewątpliwie przyszły rok
będzie rokiem kontynuacji zmian w całym
systemie zakupu i sprzedaży reklamy
internetowej - uważa.
Zdaniem Michała Ryszkiewicza, prezesa
Kamikaze, SEM będzie w nadchodzącym roku
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zwiększać udział w polskim torcie
reklamowym, głównie ze względu na rozwój
rynku e-commerce. - Nie bez znaczenia są
również zmiany w wynikach wyszukiwania
serwowane przez Google, które już wpływają na
rynek SEO. Dobre i trwałe rezultaty
pozycjonowania będą wymagały dobrego
kontentu i więcej pracy, co przełoży się na czas
i koszty. W naturalny sposób zyska SEM
- ocenia Ryszkiewicz.
Warto też zauważyć, że w Polsce duża część
SEM-owego tortu trafia bezpośrednio do Google.
- Już w 2012 przekonaliśmy kilku klientów, że
korzystając z usług ekspertów są w stanie
skuteczniej wykorzystać swoje budżety
i przewiduję, że rok 2013 pozwoli kontynuować
ten trend. Spodziewam się też większego udział
performance w modelach rozliczeń
- podsumowuje prezes Kamikaze.
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CO MI ZROBISZ, JAK MNIE ZŁAPIESZ,
CZYLI PRAWDY I MITY O KARACH
GOOGLE

Świadomość, że nie ma biznesu internetowego bez Google'a, jest dziś powszechna, więc
walka o obecność w pierwszej dziesiątce wyników staje się coraz trudniejsza. Czasem
silna jest pokusa, by pójść na skróty i przechytrzyć algorytm wyszukiwarki stosując
metody niedozwolone. Czy warto?
Google ma prawo nałożyć karę na stronę www
za wszelkie działania niezgodne z jego
regulaminem, który zawiera wytyczne odnośnie
dopuszczalnych metod promocji witryny.
- W praktyce stosowane są dwie kary: filtr lub
ban. Pierwsza z nich oznacza obniżenie pozycji
witryny o kilkadziesiąt miejsc dla jednego lub
wielu słów kluczowych. Jest to kara czasowa
- strona może wrócić na wysokie pozycje, o ile
oczywiście zaprzestanie praktyk niezgodnych
z regulaminem - mówi Michał Hryniszyn, dyrektor
zarządzający Migomedia. Bardziej dotkliwą karą
jest ban, który skutkuje całkowitym usunięciem
witryny z wyników wyszukiwania. Blokada jest
nieodwracalna. W praktyce jest nakładana na
strony spamerskie, które grzeszą najciężej.

Najczęstsze wykroczenia
Eksperci zgodnie twierdzą, że najczęstszą
przyczyną nałożenia filtra jest sztuczne
pozyskiwanie linków. Liczba i jakość odnośników
prowadzących do witryny z innych stron ma
ogromny wpływ na jej pozycję w wynikach
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wyszukiwania, dlatego działania SEO często
opierają się właśnie na ich zdobywaniu różnymi
metodami. To wprowadza automat wyszukiwarki
w błąd, dlatego Google takie działania piętnuje.
- Teoretycznie każdy link, który właściciel strony
umieszcza na własną rękę, jest wykroczeniem
i oficjalnie można za to otrzymać karę. W praktyce
jednak szczególnie zagrożone filtrem są tylko
niektóre rodzaje odnośników - mówi Robert
Nowaczyk, specjalista SEO w RankHouse.pl.
Do najbardziej ryzykownych praktyk należy udział
witryny w SWL-ach, czyli systemach wymiany
linków. Robert Sosnowski, dyrektor zarządzający
Biura Podróży Reklamy zwraca uwagę, że
niedawne głośne kary od Google za stosowanie
SWL-i zadziałały wychowawczo i obecnie
właściciele witryn mniej ochoczo sięgają po tę
metodę. Przewiduje jednak, że mechanizm
Google będzie starał się rozpracować również
inne techniki sztucznego pozyskiwania linków.
- Realnym zagrożeniem są te linki, które pochodzą
z małowartościowych stron. Problemy można

mieć także wtedy, gdy brakuje zróżnicowania
anchorów oraz miejsc, z których prowadzą na
domenę linki - dodaje Przemysław Jurek,
dyrektor zarządzający Clearsense. Ekspert
zwraca też uwagę, że Google nieprzychylnie
patrzy na skopiowany kontent i brak
oryginalnych tekstów na stronie.
Dariusz Szpak, prezes agencji kreatywnej
OX Media, zwraca uwagę na inną popularną
przyczynę nałożenia kary - przeoptymalizowanie
strony. - Wiadomo, jak powinna być zbudowana
strona „google-friendly”, nie sztuka taką
stworzyć. Dlatego obecnie Google coraz
większą wagę przykłada do kontentu .
A witryny, które są zbyt gorliwie optymalizowane,
traktuje po prostu nieufnie - przestrzega Dariusz
Szpak.
Ponieważ Google swoje metody trzyma w ścisłej
tajemnicy, w sieci krąży sporo mitów dotyczących
tego, za co można zostać ukaranym. Dariusz
Szpak wymienia tu przekonanie o banowaniu
stron za linki niskiej jakości. Gdyby
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w rzeczywistości tak było, pozycjonerzy mieliby
narzędzie do masowego wykluczania
z wyszukiwarki swojej konkurencji.
W rzeczywistości za linki niskiej jakości można
otrzymać filtr, który prowadzi do spadku pozycji
i jest odwracalny. Michał Hryniszyn dementuje
inne popularne przekonania: że Google nie jest
w stanie wyłapać nielegalnych praktyk, jeśli są
stosowane przez nowe witryny, albo że
uruchomienie kilku kopii serwisu pozwoli zająć
wysokie miejsca w wynikach wyszukiwania.
W rzeczywistości Google prawdopodobnie je
zablokuje.

Teoretycznie każde nienaturalne działanie w pozycjonowaniu jest
narażone na sankcje Google. Tak naprawdę spać spokojnie można,
jeśli nie robi się żadnych działań pozycjonerskich, a strona
popularyzuje się w sieci ze względu na ciekawą zawartość.
Natomiast w praktyce dziś Google nie może na masową skalę
- w całej sieci - zidentyfikować wszystkich „lewych linków”
prowadzących do strony, co nie znaczy, że nie będzie tego potrafił za
jakiś czas. Być może pod nóż w przyszłości pójdą zaplecza, które dziś
uznawane są bezpieczną przystań, ale tego nie można wyrokować.

Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający
Biuro Podróży Reklamy

Przypadek prawie nie istnieje
Kto faktycznie decyduje o nałożeniu kary?
Przemysław Jurek wymienia dwie możliwości:
kary algorytmiczne, nakładane w sposób
automatyczny oraz kary ręczne, o których
decyduje człowiek z SQT (Search Quality Team).
W jednym i w drugim przypadku są one
nakładane obiektywnie - tylko wówczas, gdy
zostaną stwierdzone działania niezgodne
z regulaminem.
Czy algorytm lub pracownik Google może się
pomylić i niesłusznie ukarać witrynę, która nie
robi nic złego? Takie sytuacje są rzadkie, ale
jednak możliwe. Dariusz Szpak wymienia kilka
przykładów: wybranie hostingu „po kosztach”, co
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Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest powielanie treści
- właściciele domen kopiują opisujące ich działalność teksty, które
znaleźć można w różnych katalogach i internetowych lokalizatorach.
Prowadzi to do tworzenia na stronie kopii, posądzenie o „duplicate
kontent” i automatyczne obniżenie rankingu.

Przemysław Jurek
dyrektor zarządzający
Clearsense
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może powodować powolne ładowanie się strony,
umieszczenie pod jednym adresem IP stron
niskiej jakości, brak umiejętności korzystania
z meta tagów lub zbyt duże nasycenie tekstu
słowami kluczowymi.
Eksperci są zgodni, że na karę od Google na ogół
trzeba sobie zasłużyć. Jeśli prowadzimy serwis
internetowy z własnym kontentem, mamy
podstawową wiedzę o wymogach Google i nie
chodzimy na skróty, możemy spać spokojnie.
Chyba, że zwiążemy się z nieuczciwą agencją
SEO, a takie niestety działają na rynku.
Pozycjonowanie jest procesem długotrwałym,
trudnym i kosztownym. Szybkie, spektakularne
efekty są możliwe często tylko wtedy, gdy oszuka
się mechanizm Google, a to oczywiście wiąże się
z ryzykiem otrzymania filtra. - Firmy, które nie
mają podstawowej orientacji w SEO, mogą paść
ofiarą nieuczciwego pozycjonera, który zastosuje
takie metody bez ich wiedzy - zwraca uwagę
Robert Sosnowski.
Zanim więc powierzymy pozycjonowanie witryny
agencji lub specjaliście, zweryfikujmy ich
wiarygodność. Jak to zrobić?
- Klienci agencji SEO często chcą rozliczać się za
osiągnięcie konkretnych pozycji w wynikach
wyszukiwania, a to błędne podejście. Wyścig
o pozycje może skończyć się właśnie tym, że
wykonawca zlecenia pójdzie na skróty, jeśli
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Przeoptymalizowanie strony oraz nieumiejętne linkowanie są dwoma
najczęstszymi powodami nakładania kar ze strony Google. Koncern
zaczyna coraz większą uwagę zwracać na rodzaj linków oraz
wysokiej jakości kontent na stronach www.

Dariusz Szpak
prezes
OX Media

określone w umowie pozycje okażą się
niemożliwe do osiągnięcia - inaczej nie
otrzymałby wynagrodzenia za swoją pracę
- tłumaczy Robert Sosnowski. Choć pozornie
wydaje się to mniej korzystne dla zleceniodawcy,
warto rozważyć płatność nie za pozycje, ale za
określony zakres działań. Powinien być on
ustalony przez obie strony i zaakceptowany przez
klienta. Sosnowski zachęca też do tego, by
zastanowić się nad audytowaniem prowadzonych
działań przez inny podmiot. To wprawdzie
zwiększa koszty, jeśli jednak działania są
prowadzone długoterminowo i na dużą skalę
– będzie to opłacalne. Robert Nowaczyk
podpowiada jeszcze jedną metodę weryfikacji
– można poprosić pracującą dla nas agencję
o przesłanie listy linków, które dla nas pozyskała.

Niestety witryna może też paść ofiarą
nieuczciwych działań konkurencji. Według
Przemysława Jurka coraz częściej praktykowane
jest depozycjonowanie stron, polegające na tym,
że nieuczciwy konkurent generuje linki do danej
strony z niedozwolonych SWL-i, a następnie
wysyła do Google donos na rzekomo nieuczciwą
witrynę.
- Takie usługi mają już w swoich ofertach niektóre
agencje, szczególnie te jednoosobowe lub
niemające ugruntowanej pozycji na rynku
- twierdzi Robert Nowaczyk.
Na szczęście tego rodzaju działania nie są
powszechne. Zdaniem Roberta Sosnowskiego
wynika to z faktu, że każde działanie w sieci
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pozostawia ślad, po którym można dojść do tego,
kto stoi za nieuczciwymi i niezgodnymi z prawem
praktykami. A także dlatego, że takie działania są
bronią obosieczną - ich ofiara może się
zrewanżować tym samym.

Najczęściej kary nakładane przez Google są uzasadnione i określone
przez szczegółowy regulamin. O nałożeniu filtra decyduje zarówno
automat, jak i człowiek. Standardowe wykroczenia wyłapywane są
przez automaty. W przypadku cięższych przewinień automat
przekazuje informację o danej stronie, której analizę przeprowadza
już wykwalifikowany pracownik Google.

- Depozycjonowanie wymaga pracy i pieniędzy,
a logicznie myślący właściciel witryny raczej
przeznaczy je na promocję własnej strony niż
zajmowanie się „czarnym SEO” dla konkurencji
- komentuje Michał Hryniszyn.
Skąd możemy wiedzieć, że wobec nas nikt nie
podejmuje takich działań? Robert Nowaczyk
podpowiada, że w Google Webmaster Tools jest
funkcjonalność powiadomień o wykrytych
nienaturalnych linkach do witryny. Jeśli
dostaniemy taką informację, a sami nie
podejmowaliśmy takich działań, warto
przeprowadzić bardziej dokładną analizę lub
zwrócić się o pomoc do dobrej agencji.

Michał Hryniszyn
dyrektor zarządzający
Migomedia

Mimowolne błędy raczej się nie zdarzają, ale te na własne życzenie
już tak. Działanie na szkodę konkurencji - mimo zaprzeczeń Google
- jest możliwe i wykonalne, a co gorsza, niektóre firmy wprowadziły to
nieetyczne działanie do swoich ofert.

Gdy mamy filtr
Eksperci mówią, że informacja o nienaturalnych
linkach w Webmaster Tools jest jedynym
sygnałem od Google, że dzieje się coś
niedobrego. Jeśli zostaniemy ukarani, Google ani
nas o tym nie powiadomi (dowiemy się tego
wyłącznie z obserwacji pozycji w wynikach lub
wskaźnika odwiedzin na stronie), ani nie
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Robert Nowaczyk
specjalista SEO
RankHouse.pl
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wytłumaczy przyczyn (wszystkich odsyła do
swoich wytycznych dla webmasterów).
- Google mówi o swoich decyzjach tylko
w przypadku masowych akcji, takich jak
tegoroczna kampania przeciwko SWL-om, gdy
w jednym momencie zostało ukaranych wiele
dużych serwisów, między innymi porównywarki
cen - mówi Robert Sosnowski.
Michał Hryniszyn zachęca do korzystania
z Webaster Tools, bo są tam dostępne wszystkie
informacje dotyczące indeksowania strony.
W przypadku nałożenia filtra również za
pomocą tego narzędzia należy złożyć wniosek
o ponowne przeindeksowanie witryny. Zanim
to jednak zrobimy, musimy zaprzestać działań
niezgodnych z regulaminem, czyli na przykład
usunąć spamerskie treści ze strony lub zdjąć
nienaturalne linki.
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Eksperci wymieniają krążące w sieci mity o tym,
jak „sposobem” pozbyć się filtra. Robert
Nowaczyk mówi o sztuczce z przekierowaniem
zafiltrowanej domeny na nowy adres. Faktycznie
jeszcze dwa lata temu był to skuteczny sposób,
dziś jednak wcale nie musi przynieść rezultatu.
Przemysław Jurek wskazuje natomiast na mit
o pozytywnym wpływie płatnych kampanii
Google Adwords na pozycje w wynikach
wyszukiwania. Wielu właścicieli witryn jest
przekonanych, że zakup linków sponsorowanych
automatycznie poprawi ich pozycje organiczne.
W rzeczywistości są to jednak dwa różne,
niezależne od siebie mechanizmy.
- Wbrew obiegowym opiniom rodzaj filtra ma
wpływ na termin zdjęcia kary. Jeśli był nałożony
przez pracownika, prawdopodobnie potrwa to
krócej niż w przypadku kary nałożonej
automatycznie - stwierdza Michał Hryniszyn.
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Wojciech Rynkiewicz

INTERFEJS GOOGLE PO ZMIANACH:
KOSMETYKA, CZY NOWY ROZDZIAŁ
W SEM?

Lifting interfejsu Google nie kończy się na nowym układzie i przeniesieniu kilku elementów.
Specjaliści podkreślają, że zmiany w nawigacji najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki,
to ukłon w stronę reklamodawców. Jak najskuteczniej wykorzystać ostatnie nowości koncernu
z Mountain View w marketingu w wyszukiwarkach ?
Korekta interfejsu wyszukiwarki to tylko
wierzchołek góry, za którym kryją się kolejne
niespodzianki od Google. - Zmiany nie kończą się
na jego nowym układzie i przeniesieniu kilku
elementów w inne miejsca - mówi Michał
Hryniszyn, dyrektor zarządzający w agencji
interaktywnej Migomedia. - To również większe
wyeksponowanie reklam AdWords, które do tej
pory były bardziej po prawej stronie, a teraz są
bliżej środka ekranu. Dzięki temu, bez wątpienia
są lepiej widoczne. Kontrowersje wzbudza przy
okazji zaostrzenie regulaminu, jeśli chodzi o inne
działania związane z marketingiem
w wyszukiwarkach - dodaje.

Zmiany w nawigacji
W listopadzie koncern z Mountain View
zdecydował się usunąć boczną belkę z interfejsu
i przenieść ją do góry, tak aby wyniki
wyszukiwania stały się bardziej przejrzyste.
Specjaliści podkreślają jednak, że korekta
wyglądu wyszukiwarki Google to coś więcej, niż
sama kosmetyka.

Raport interaktywnie.com - marketing w wyszukiwarkach

- Zmiany w nawigacji mają zapewniać jednakowy
i spójny wygląd wyników wyszukiwania dla
wszystkich urządzeń, także mobilnych oraz
różnych rozdzielczości ekranu - komentuje
Jarosław Augustyniak, marketing director
w Boskiwiatr.pl z Grupy Kamikaze. Zaletą jest
większa przejrzystość, za którą stoi horyzontalny
układ tej części interfejsu. Rozwiązanie to ma
ułatwić używanie wyszukiwarek na urządzeniach
przenośnych. - Coraz lepsze dostosowanie
wyszukiwarek i prezentowanych wyników do
smartfonów i tabletów pozwala swobodniej
wykorzystywać ten kanał promocji w działaniach
SEM - mówi Augustyniak. To dobry sygnał dla
reklamy mobilnej, która może stać się ważnym
uzupełnieniem dla całych zintegrowanych
kampanii.
- Przeniesienie reklam AdWords będących
wcześniej po prawej stronie ekranu, bliżej jego
środka może być również związane z chęcią
zwiększenia współczynnika klikalności reklam
Click Through Rate przez Google - uważa Michał
Hryniszyn. - Jednak takie ustawienie ma również

inne zalety. Dzięki niemu, uzyskaliśmy więcej
miejsca po prawej stronie ekranu, przez co
użytkownicy mogą zobaczyć podgląd stron
w wynikach wyszukiwania, bez konieczności
wchodzenia na poszczególne strony - dodaje.
Koncern z Mountain View wprowadził również
istotną nowość w rezultatach selekcji połączonych
z mapami Google. - Do tej pory pinezki
pokazujące adresy danych miejsc miały kolor
niebieski dla miejsc sponsorowanych oraz
czerwony dla organicznych wyników
wyszukiwania. W tej chwili wszystkie są szare,
a dopiero po najechaniu na nie kursorem myszy
możemy zobaczyć, w jakim są kolorze - mówi
Hryniszyn. - Wpływ na tę zmianę miał fakt, że
przez wiele barw pinezek użytkownikowi ciężko
było skupić się na odnalezieniu poszukiwanych
przez niego danych i informacji - wyjaśnia.

Google wyciąga dłoń do firm
Największa innowacja w interfejsie Google?
- Wśród kilku istotnych zmian i nowości, które
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koncern w ciągu ostatniego roku zaserwował
użytkownikom, największe znaczenie ma
ewolucja samej wyszukiwarki w stronę
dostarczania użytkownikom danych, a nie
informacji - zauważa Jarosław Augustyniak.
- Zmiany te odczują firmy, szczególnie te
mniejsze, na przykład lokalne, wykorzystując tę
innowację do kreowania pozytywnego
wizerunku w sieci - dodaje.
Szukając na przykład restauracji w centrum
Warszawy, oprócz odsyłaczy do naszej strony
internetowej, adresu, godzin otwarcia oraz
telefonu - w wynikach wyszukiwania zobaczymy
też komentarze i oceny, które pomagają budować
wizerunek. Jarosław Augustyniak zwraca uwagę,
że przy tej okazji wzrasta wykorzystanie
elementów społecznościowych w prezentowaniu
wyników wyszukiwania. Korzystając z serwisu
Google Plus użytkownik widzi polecenia innych,
konkretnych osób z jego kręgu.
Zdjęcia, mapa lokalizacyjna, logo firmy, a nawet
ostatnie wpisy z Google Plus - to elementy
pojawiające się przy wynikach wyszukiwania
w nowym interfejsie. - Użytkownik nie musi już
wchodzić na stronę internetową, gdyż
najważniejsze informacje ma na poziomie
wyszukiwarki - tłumaczy Augustyniak.
- Oszczędza zatem czas przy selekcji informacji.
Trzeba zatem zadbać, aby już na tym etapie
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Mitem jest, że optymalizacja strony może zastąpić pozycjonowanie.
Przy optymalizacji skupiamy się na działaniach związanych z jej
zawartością czyli np. treściami, które będą miały wpływ na algorytmy
wyszukiwania przez roboty Google. Natomiast pozycjonowanie to
dążenie do pojawienia się strony na wysokich pozycjach tejże
wyszukiwarki. Oba te procesy powinny być nierozłączne, ponieważ
tylko równoczesna ich realizacja gwarantuje skuteczność i sukces.

Michał Hryniszyn
dyrektor zarządzający
Migomedia

Budując stronę internetową warto korzystać ze standardów
schema.org. Dzięki specjalnym znacznikom możemy oznaczać na
stronie informacje tak, aby wyszukiwarka mogła je rozpoznać np.
ceny, opis i oceny produktu. To powoduje wyświetlenie tych danych
w wynikach wyszukiwania. Konkretne przykłady: nazwa filmu
+ filmweb (gwiazdki, ocena, głosy), przepis (połączenie bloga wraz
z profilem Google+), film outlander (przy adresie do strony pojawia
się informacja iż na stronie jest film, trailer). Na przykład linie lotnicze
mogą w wynikach wyszukiwania pokazywać od razu dane
dotyczące konkretnych połączeń - fraza: „loty z waw do gdn”.

Jarosław Augustyniak
marketing director
Boskiwiatr.pl, Grupa Kamikaze
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użytkownik mógł znaleźć dane o naszych
usługach. W przypadku, gdy odszuka je
u konkurencji, możemy nawet nie mieć szansy
na to, że odwiedzi naszą stronę - podkreśla.

SEM w obliczu zmian Google
Specjaliści wytykają jednak nowemu rozwiązaniu,
że w porównaniu z poprzednim - poziomym
menu wymaga od użytkownika większego
zaangażowania. Chodzi na przykład
o konieczność jednego kliknięcia więcej, niż
w przypadku ostatniego układu. Minusem
nowego interfejsu Google jest także to, że na
ekranie o rozdzielczości 1440×900, popularnym
choćby w laptopach, użytkownik może nie

zobaczyć ani jednego wyniku wyszukiwania
organicznego.
- To skłania do tego, aby w kampaniach SEM
wykorzystywać zarówno pozycjonowanie, jak
i AdWords - tłumaczy ekspert z Grupy Kamikaze.
Błędne jest myślenie, że do skutecznego
prowadzenia kampanii w sieci wystarczy samo
pozycjonowanie. - Jednoczesne zastosowanie
AdWords i SEO procentuje efektem synergii,
dzięki czemu osiągamy lepsze wyniki z obu
źródeł, niż gdyby były prowadzone osobno
- zauważa Augustyniak.
To jednak, nie jedyny mit na temat skuteczności
i efektywności marketingowych działań

w wyszukiwarkach, który powstał przy okazji
zmian wprowadzanych przez Google. Ciągle
pokutuje przekonanie, że pozycjonowanie daje
natychmiastowe rezultaty.
- Nic bardziej mylnego, gdyż jest to długofalowa
aktywność wymagająca minimum kilku tygodni
lub miesięcy działań, aby można było zobaczyć jej
pierwsze wyniki - twierdzi Michał Hryniszyn.
- Czynniki, które mogą wpłynąć na czas
pojawienia się skutków to np. konkurencyjność
słów kluczowych albo liczba firm, które
pozycjonują się w danej branży - zaznacza.
Specjaliści podkreślają, że pozycjonowanie to
proces długofalowy, a niecierpliwym polecają
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skorzystanie z linków sponsorowanych AdWords.
Wysokie pozycje wyszukiwania nie trwają jednak
wiecznie. - Błędne jest myślenie, że
wypozycjonowanie strony jest rezultatem stałym
- zauważa przedstawiciel Migomedia. - Istotnie,
witryna może jeszcze przez jakiś czas pojawiać
się na wysokich miejscach. Jednak bez
prowadzenia regularnych działań po pewnym
czasie zacznie na pewno spadać. Czynników jest
wiele, a konkurencja nie śpi. Dlatego należy
systematycznie dbać o wartościowe treści na
stronie oraz linki - dodaje.
Modyfikacje Google wpływają nie tylko na
wygląd i użyteczność wyszukiwarki, lecz ingerują
przy okazji w pozycjonowanie i optymalizację
stron internetowych, a także kampanie linków
sponsorowanych. - Działania te mają na celu
uzyskanie jak najlepszych pozycji strony www na
wybrane frazy w wynikach wyszukiwania,
zarówno tych organicznych, czyli naturalnych, jak
również sponsorowanych - mówi Michał
Hryniszyn. - Oczywiste jest, że firmom zależy na
jak najszybszym uzyskaniu wysokich pozycji
w wyszukiwarce, więc zdarza się, że mamy do
czynienia z nieuczciwymi praktykami z ich
strony - dodaje.
Na reakcję Google na tego typu działania, nie
trzeba było długo czekać. W odpowiedzi koncern
z Mountain View zaostrzył swoją politykę wobec
tego typu zachowań w sieci. - Konsekwencją tego
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był spadek z wysokich wyników wyszukiwania
stron np. Play, Banku Millenium i popularnych
porównywarek cenowych. Sytuacje te były na
tyle głośne, że zwróciły uwagę firm zajmujących
się działaniami SEO na metody, które stosują
- tłumaczy Hryniszyn.

Korekty w panelu AdWords
Korekty Google nie ominęły także panelu
AdWords do tworzenia kampanii reklamowych
w wyszukiwarce. Zdaniem Paula Fenga,
menedżera odpowiedzialnego za AdWords
w koncernie z Mountain View, każdy
reklamodawca w zależności od swojego
poziomu zaawansowania i wykonywanych
zadań, powinien dostać dostosowany do jego
potrzeb interfejs. Jak korekty oceniają polscy
specjaliści?
- Zmiany w interfejsie AdWords, które
zdecydowanie wpłynęły na naszą pracę to przede
wszystkim usprawnienia w obsłudze list
remarketingowych i możliwość podłączania konta
do maksymalnie pięciu kont menedżera - mówi
Piotr Guziur, dyrektor zarządzający Marketing
Online. - Bardzo dobrze oceniamy zmiany
w obsłudze list remarketingowych. Wydzielenie
ich w interfejsie na poziom konta umożliwia
dzielenie się listami między kampaniami.
Natomiast tag „Manager” znacząco przyspiesza
pracę, gdyż raz umieszczony na witrynie pozwala

nam zmieniać kody nie czekając aż zrobią to
działy IT albo webmasterzy - wyjaśnia.
Zdanie to podziela Martyna Zastrożna,
specjalistka ds. marketingu w WebDoctor. - Na
przykład implementacja jednego tagu w całej
witrynie pozwala obecnie na tworzenie
zaawansowanych kombinacji list
remarketingowych i jeszcze bardziej precyzyjne
kierowanie reklam do właściwych odbiorców
- zauważa.
Zmiany interfejsu AdWords przekładają się
również na efektywność działań SEM. - Za
sprawą coraz lepszego dopasowania treści
do konkretnego użytkownika, możemy
dostarczyć odpowiedni przekaz do adresata.
Dzieje się tak, dzięki połączeniu słowa
kluczowego z remarketingiem - mówi
Radosław Kopczyński, search manager
w MEC Interaction. - Poza tym możemy liczyć,
że treść dotrze w należytej formie, np. w postaci
reklamy dedykowanej na urządzenia
stacjonarne i mobilne oraz w odpowiednim
czasie - podsumowuje.
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Anna Jaskółka

KIEDY KORZYSTAĆ Z REAL TIME
GOOGLE ANALYTICS?

Real Time Google Analytics pozwoli natychmiastowo eliminować błędy kampanii,
pod warunkiem, że zostanie dobrze skonfigurowany. Warto jednak pamiętać, że nie
jest to narzędzie umożliwiające zaawansowaną analizę.
Raporty w czasie rzeczywistym Google Analytics
świetnie nadają się do monitorowania krótkich,
dynamicznych działań marketingowych
- przykładowo jednodniowej kampanii
promocyjnej butów sprzedawanych w sklepie
internetowym. Dzięki temu narzędziu wiemy, ilu
użytkowników znajduje się obecnie na stronie, ile
odsłon wygenerowali w każdej z pół godzinie
i 60 sekundach, z jakiego źródła weszli do witryny
oraz jakich słów kluczowych użyli, czy na jakich
podstronach produktów przebywają, a także
z jakiej lokalizacji geograficznej się łączą.
I chociaż są to dość elementarne dane, czasem
wystarczą.
- Do najbardziej podstawowych zastosowań Real
Time Google Analytics należy monitorowanie
działań szybkich i istotnych. Mam tu na myśli
przede wszystkim monitoring czynności
związanych z generowaniem w krótkim czasie
dużego ruchu, jak kampanie socialowe, radiowe,
eventowe i inne online i offline, które nastawione
są na wygenerowanie ruchu na stronie - mówi
Marcin Pawłowski, head of marketing
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z ClearSense. - W takich przypadkach Real Time
GA posłuży do monitorowania przede wszystkim
tego, czy rzeczywiście działania generują ruch.
Może się przecież zdarzyć, że spiker w radiu
przekręcił adres strony, albo gdzieś jest literówka
lub inny drobny błąd. To narzędzie pozwoli też
zobaczyć, czy przepływ użytkowników podczas
tej akcji jest zgodny z zaplanowanym - czy
poruszają się po ścieżce konwersji - tłumaczy.
Na bieżąco możemy śledzić efekty naszej
kampanii - stwierdzić, czy w danej chwili
użytkownicy wchodzą na właściwą stronę, klikają
w formularz rejestracyjny, przeglądają listę
produktów. Szybko możemy też korygować
ewentualne błędy.
Real Time GA doskonale sprawdza się też
w przypadku śledzenia rezultatów działań
w mediach społecznościowych - możemy od razu
mierzyć wpływ danego postu na Facebooku lub
tweeta. Sprawdzić, czy przekładają się na
zwiększenie ruchu na stronie lub wyższy
współczynnik konwersji.

Profile to klucz
Od czasu uruchomienia wersji beta Real Time
GA, wprowadzono w nim udoskonalenia, które
w dużej mierze zmieniły odbieranie statystyk.
Jedną z najważniejszych poprawek jest
uwzględnienie filtrów profilowych.
- Poprzednio w raportach czasu rzeczywistego
wyświetlane były dane dotyczące wszystkich
odsłon, bez względu na ustawienia profilów.
Mogło to być uciążliwe w przypadku
rozbudowanych kont Google Analytics
- wyjaśnia Milena Szałacka, specjalista web
analityk w Cube Group. - Aktualnie z łatwością
możemy śledzić na bieżąco użytkowników
przebywających wyłącznie w określonej sekcji
serwisu, w konkretnej aplikacji mobilnej albo
przychodzących z ustalonej kampanii
marketingowej. Ze względu na automatyczne
odfiltrowanie mniej istotnych dla nas statystyk,
możemy błyskawicznie podejmować decyzje
wymagające szybkiego i sprawnego działania
- dodaje.
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Teraz można obserwować ruch na stronie, który
nas interesuje - przedtem nie było nawet
możliwości odfiltrowania tego, pochodzącego
z własnej firmy.
Inną istotną zmianą jest możliwość śledzenia
w Google Analytics aplikacji mobilnych. Dowiemy
się dzięki temu m.in. jak często użytkownicy
pobierają i instalują aplikację, w jaki sposób z niej
korzystają, jaki ma współczynnik konwersji. - Tak
samo jak w standardowej wersji, otrzymujemy też
możliwość segmentacji danych. Polega ona na
tym, że możemy „wyciąć fragment danych”, który
jest dla nas najbardziej interesujący (np.
rejestracja) - tłumaczy Łukasz Chwiszczuk, web
analytics expert z ClearSense. - W ten sposób
dowiadujemy się, którzy użytkownicy są
najbardziej zainteresowani spełnieniem celu
biznesowego naszej aplikacji, rejestracją.
Przykładowo skąd pochodzą, jakim językiem się
posługują, jakie ekrany aplikacji najczęściej
przeglądają oraz w jakiej kolejności, które
działania prowadziły do konwersji - wylicza
analityk.
W jaki sposób wykorzystać raporty w czasie
rzeczywistym do monitorowania aplikacji
mobilnych? - Na pewno możemy dzięki nim
sprawdzić działanie nowej wersji aplikacji. Z Real
Time Analytics dowiemy się, czy nowa
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Raporty czasu rzeczywistego oraz raporty standardowe mają różne
zastosowanie. O ile zwykłe statystyki pozwalają na podejmowanie
decyzji biznesowych w oparciu o obserwacje trendów, o tyle raporty
czasu rzeczywistego dostarczają w prosty i przystępny sposób
informacji niezbędnych do szybkiego działania. Może być to bardzo
istotne w momencie, gdy prowadzimy krótkie, dynamiczne kampanie
marketingowe, badamy skuteczność postów publikowanych
w serwisach społecznościowych albo testujemy reakcję szerszego
grona użytkowników na zmiany w witrynach lub aplikacjach
mobilnych.

Milena Szałacka
specjalista web analityk
Cube Group

Kamila Chmielewska
specjalista ds. kampanii linków
sponsorowanych
WebDoctor sp. z o.o.

Wprowadzenie przez Google nowych funkcjonalności do
monitorowania witryny w czasie rzeczywistym pozwala uzyskać
statystyki odświeżane praktycznie na bieżąco. Raportowanie
w czasie rzeczywistym pozwala m.in. sprawdzić poprawność kodu,
ustawionej ścieżki celu czy też liczby osób znajdujących się obecnie
w witrynie. Od niedawna statystyki real-time obsługują również filtry,
możliwe jest więc także przyjrzenie się dokładniej wyłącznie ruchowi
z kampanii CPC. Pamiętajmy jednak, że raporty w czasie
rzeczywistym nie powinny być podstawą głębszej analizy ruchu
w witrynie ani skuteczności kampanii, jaką umożliwiają nam dopiero
dane z dłuższego okresu. Warto również mieć na uwadze, że
powinniśmy interpretować raporty w kontekście innych danych, nie
opierając swojej analizy wyłącznie na jednej kategorii.
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wersja aplikacji działa właściwie - dodaje Łukasz
Chwiszczuk.

Google Analytics w czasie rzeczywistym jest hipnotyczny - można
spędzić dużo czasu ciesząc się świadomością - „O teraz jest na mojej
stronie ktoś z Gdańska, wszedł z AdWordsów po słowie, które
wcześniej wybrałem”. Jednak z tego typu analiz na ogół nie ma
większego pożytku, poza chwilową rozrywką. Mało tego, analiza
ruchu, który obserwujemy przez krótką chwilę może prowadzić do
mylnych wniosków. Wnioski wyciągane na podstawie analizy
zachowań użytkowników w krótkim czasie, bazują na niepełnych
danych. Nie można ich uogólniać. Ruch na stronie należy
obserwować w dłuższej perspektywie, bo tylko wtedy można
odnaleźć trendy, które posłużą nam do optymalizacji serwisu.

Dzięki temu, że możemy śledzić na bieżąco,
wiemy w jaki sposób poruszają się po aplikacji
użytkownicy oraz w którym momencie z niej
wychodzą.
Raporty w czasie rzeczywistym Google Analytics
często służą do innych celów niż pierwotnie
zamierzono. - Przykładowo możemy za pomocą
tego raportu sprawdzić, czy przy konfiguracji
nowego profilu z filtrami wszystko dobrze działa
i zlicza wizyty, czy świeżo skonfigurowane ścieżki
konwersji również zliczają się poprawnie lub, czy
kliknięcie elementu powoduje zapisanie się tzw.
virtual pageview - wyjaśnia Piotr Guziur, dyrektor
zarządzający Marketing Online.

MarcinPawłowski
head of marketing
ClearSense

Raporty w czasie rzeczywistym są doskonałym narzędziem do
charakterystyki i obserwacji liczby odwiedzin, kiedy na stronie dzieje
się coś ważnego. Doskonałym przykładem są Wirtualne Targi Pracy
Grupy Pracuj albo wszelkie konkursy oraz programy w TV, które
nawiązują do strony www. W takich momentach bardzo ważny jest
aspekt szybkości danych. Możemy zatem badać wpływ reklamy,
wiadomości pojawiających się w telewizji lub w innym medium na
liczbę odwiedzin witryny. Możemy badać w danej chwili najczęstsze
strony wejścia i wyjścia.

Fragmentaryczne dane
Jednak Real Time GA ma też wiele wad. Eksperci
są zgodni, że obserwowanie danych w czasie
rzeczywistym nie sprawdza się w przypadku
długofalowych analiz kampanii marketingowych
- o ich efektach nie możemy wnioskować na
podstawie fragmentarycznych danych.
- Obserwowanie użytkowników w czasie
rzeczywistym może wprowadzić w błąd, gdy
przyglądamy się im tylko przez krótką chwilę,
a wnioskujemy o pewnych ogólnych
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Piotr Guziur

dyrektor zarządzający
Marketing Online

Jeśli w portalu organizowane jest jakieś większe wydarzenie, to
poleciłbym wykorzystywanie tych raportów, natomiast przy
optymalizacji kampanii reklamowych nastawionych na cele
konwersji lub sprzedaż radzę oprzeć się na zwykłych danych za
dłuższy okres (np. nie wnioskować o niskiej konwersji ze słów
kluczowych, jeśli uzyskaliśmy z nich tylko kilkanaście kliknięć).
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zachowaniach - argumentuje Marcin Pawłowski.
- Można to porównać do sytuacji, w której ktoś
chcąc dowiedzieć się, jak studenci spędzają
czas, popatrzyłby na nich tylko przez godzinę,
akurat wtedy, gdy mają wykład i na tej podstawie
wysnuł wniosek, że studenci cały czas siedzą
i się uczą - tłumaczy.
Głębsze wnioskowanie powinno opierać się na
wielu zróżnicowanych danych, z długiego okresu,
nie są one dostępne w Real Time GA.
- Analiza powinna być kompleksowa, a tego nie
uzyskamy przez raportowanie rzeczywiste.
Statystyki tego narzędzia można więc
z powodzeniem zastosować do szybkiego
monitoringu witryny, jednak błędem byłoby
wykorzystywanie go do pogłębionej analizy
- dodaje Kamila Chmielewska, specjalista ds.
kampanii linków sponsorowanych z WebDoctor.
Real Time Google Analytics może być
pomocnym narzędziem pod warunkiem, że nie
zapomnimy do czego jest przeznaczone. Inaczej
monitorowanie kampanii może okazać się
fiaskiem.
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BUDOWANIE SKUTECZNYCH LINKÓW.
CO ZMIENIŁO NARZĘDZIE
DISAVOW LINKS?

Wojna podjazdowa Google ze sprytnymi pozycjonerami nie ma końca. Niedawno
koncern wprowadził nowe narzędzie (Disavow Links), którego zadaniem jest pomoc
administratorom stron w pozbyciu się prowadzących do ich witryn odnośników słabej
jakości. Co oznacza to w praktyce dla webmasterów i pozycjonerów i dlaczego trzeba
być ostrożnym w korzystaniu z tego narzędzia?
Po co jest Disavow? Jeśli uważamy, że nasza
strona traci pozycję lub ma zaniżony ranking
w wyszukiwarce i uważamy, że przyczyną mogą
być linki zwrotne o niskiej jakości, stworzone pod
kątem manipulowania wynikami wyszukiwania,
dzięki temu narzędziu możemy je zgłosić do
Google. Aby takie odnośniki zaraportować do
usunięcia, wystarczy wkleić je w zwykły plik
tekstowy, nazwać go disavow.txt i wgrać w
narzędziach dla webmasterów. To jednak dopiero
sygnał dla Google, które sprawdzi, czy
rzeczywiście linki te pochodzą z niepożądanych
źródeł, a my sami dokonaliśmy wszelkich starań,
by pozbyć się ich ręcznie.
Sam Matt Cutts, zajmujący się w Google walką ze
spamem, przyznał jednak przy okazji prezentacji
narzędzia, że weryfikacja może trwać nawet
tygodnie. Dlatego decydując się na skorzystanie
z tej moźliwości, trzeba być ostrożnym.
- Disavow daje możliwość zgłoszenia takich
linków po to, aby zostały pominięte przy
tworzeniu rankingu wyników - mówi Tomasz
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Królak, specjalista SEO z Tebim.pl. - Warto jednak
pamiętać, że to po stronie osoby zgłaszającej leży
konieczność ustalenia, czy dany link może
negatywnie wpływać na pozycję danej witryny,
czy nie. Zrzeczenie się linków, które nie zostały
przez Google ocenione jako negatywne, może
dodatkowo osłabić pozycję domeny
w wyszukiwarce - ostrzega.
Całkiem możliwe, że bardzo duża liczba zgłoszeń
dotyczących zrzekania się odnośników do
konkretnej strony, może mieć istotny wpływ na to,
jak będzie ona postrzegana przez algorytm
wyszukiwarki. Pojawia się pytanie, czy w praktyce
wykorzystywanie tego narzędzia nie doprowadzi
do nakładania przez Google jakichś kar na
właścicieli zgłaszanych domen. Zdaniem Miłosza
Woźniaka, SEO directora w Semtec - na pewno
nie bezpośrednio. - Dla Google liczy się cały zbiór
informacji o domenach, bierze on pod uwagę
ogromną liczbę czynników, aby usprawnić
algorytm mogący w sposób automatyczny
zidentyfikować linki spamowe. Możliwe formy
kary to ignorowanie linków wychodzących

z witryny oraz wykluczenie jej z indeksu Google
- uważa Woźniak.
Koncern z pewnością ma świadomość, że jego
nowe narzędzie może być również
wykorzystywane do manipulacji wynikami
wyszukiwania. - Sądzę jednak, że narzędzie jest
skonstruowane w ten sposób, by nie mogło
zaszkodzić dobrym stronom. W wiadomościach
o nim często powtarzane jest, że informacje
zbierane przy jego pomocy nie są dla Google
dyrektywą, lecz tylko sugestią - mówi Zbigniew
Nowicki, managing director w Bluerank.

Tworzymy sieć linków.
Na to uważaj
Każdy link, który do strony sprowadza pozycjoner,
siłą rzeczy jest linkiem sztucznym. Zamieszczamy
go w celu wpłynięcia na wyniki wyszukiwań,
chcemy wyprzedzić konkurencję, a więc idea
uczynienia witryny silniejszą, zawsze będzie
ocierać się o działania spamerskie. Im więcej
linków trzeba sztucznie doprowadzić do strony, by
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podnieść jej pozycję, tym większe ryzyko, że
algorytm Google oceni je negatywnie. Czy
nowe narzędzie zmusi pozycjonerów do
zmiany strategii budowania sieci odnośników?
Zdaniem ekspertów SEO, raczej nie.
- Tak naprawdę Google nawet bez Disavow
odnajdywał podejrzane linki, niemniej teraz,
dzięki temu narzędziu, webmaster, pozycjoner
albo właściciel domeny może się ich po prostu
zrzec. Planowanie strategii linkowania
i budowania sieci odnośników odbywa się
tak naprawdę poza Disavow Dinks. To narzędzie
nie jest absolutnie podstawą do modyfikacji
strategii budowania sieci linków - przekonuje
Tomasz Królak.

Idea przyświecająca stworzeniu narzędzia Disavow Links jest jak
najbardziej słuszna. Nie wydaje się też, aby Google miało na celu
bezpośrednie karanie webmasterów, pozycjonerów i właścicieli
domen, do których witryn linki prowadzą i których próbują się zrzec.
Niemniej bardzo możliwe i poniekąd naturalne wydaje się, by Google
kontynuując swoją odwieczną misję walki ze spamem, próbował
używać Disavow również jako narzędzia do wykrywania spamu i tym
samym karania witryn, na których zgłaszane linki się znajdują.

Tomasz Królak
specjalista SEO
Tebim.pl

Skąd wiadomo, że należy użyć Disavow Links Tool? Jeśli ostatnie
zmiany wdrożone wraz z aktualizacją algorytmu Pingwin
spowodowały spadki pozycji naszych witryn, to może to być powód
aby przyjrzeć się sieci linków i usunąć te podejrzane. Oczywiście
można z niego skorzystać również wtedy, jeśli chcemy z czarnego
SEO wrócić na etyczną drogę pozycjonowania.

Obecnie, gdy istnieje już nowe narzędzie
Google, tworząc sieć linków w dalszym ciągu
trzeba pamiętać, by brać pod uwagę algorytm
Pingwin, którego skutkiem jest wykrycie
nienaturalnego profilu linków i obniżenie
pozycji strony.
- Należy zwracać uwagę na zbyt duży udział
„anchorów” w optymalnej formie, co
w przypadku linkowania naturalnego nie
miałoby miejsca. Pamiętajmy też, że linkowanie
naturalne to najczęściej tematyczne linki,
w dużej mierze nofollow - radzi Miłosz
Woźniak.
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Robert Sadowski
e-marketing manager
NetSprint.pl

Można się domyślać, że dzięki temu narzędziu Google w prosty
sposób otrzymuje bazę spamerów. Będą to serwisy, z których
pochodzi największa lista linków do usunięcia. Narzędzie jest na
rynku od półtora miesiąca i zapewne dopiero pierwsze linki są
rzeczywiście usuwane, bo przecież nie dzieje się to automatycznie.
A czy zostanie wykorzystane również do zmasowanej walki ze
spamem - okaże się wkrótce.
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Pokonaj rywali jakością
Kontekst strategicznego podejścia do SEO nie ulega zmianie. Jeśli do
tej pory budowaliśmy bazę linków składającą się
z wysokojakościowych źródeł odnośników, to nie trzeba zmieniać
tego podejścia. Jeśli natomiast do danej strony prowadzą odnośniki
niskiej jakości, mamy szansę rozwiązać ten problem.

- O tym, czy link pochodzący z naszej witryny jest
niechciany decyduje osoba tworząca listę,
zgłaszanych Google’owi, odnośników. Aby linki
wychodzące z naszej strony nie zostały ocenione
w ten sposób, trzeba zadbać o jakość witryny
i wartość publikowanych na niej treści - tłumaczy
Zbigniew Nowicki.
Oczywiste, ale przy okazji warto też przyjrzeć się
innym czynnikom powiązanym z wychodzącymi
linkami, które mogą wpłynąć na uznanie przez
Google, że odnośnik jest spamem. - Algorytm
Google analizuje między innymi jakość domeny
linkującej, niską jakość treści otaczającej link,
umieszczanie linków w stopkach witryn czy
umieszczanie linków nietematycznych
w stopkach na forach - wyjaśnia Miłosz Woźniak.
Jednak algorytmy Google oceniające jakość
serwisów i prowadzących do nich linków, to jedna
z najmniej pewnych rzeczy na świecie,
zmieniająca się w błyskawicznym tempie. W imię
walki ze spamem, notorycznie wprowadza się
w nim setki poprawek. Rok 2012 był rokiem
największych zmian w dziejach Google. Dlatego
proces pozycjonowania opiera się na szeregu
analiz i dużej dozie intuicji. Nie ma czegoś
takiego, jak idealne rozwiązania.
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Zbigniew Nowicki
managing director
Bluerank

Analiza konkurencji w kontekście narzędzia Disavow Links staje się
trudniejsza. Do tej pory korzystając z profesjonalnych narzędzi
analitycznych Majestic SEO, Open Site Explorer czy Ahrefs mogliśmy
bardzo precyzyjnie prześledzić cały profil linków i ocenić jego jakość.
W tym momencie, nie mając dostępu do Google Webmaster Tools
stron konkurencji, nie wiemy, jakie linki zostały zgłoszone jako te
niechciane. Należy również pamiętać, aby przejmując klienta,
koniecznie sprawdzić raporty jakie poprzednia agencja przesłała za
pomocą narzędzia Disavow Links.

Filip Krasiński

SEO manager
Semahead, Grupa Interia.pl
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- Strategia budowania sieci odnośników dla
danej domeny, może zmieniać się okresowo,
zarówno ze względu na skutek ciągłych zmian
algorytmicznych wprowadzanych przez Google,
jak również ze względu na kroki innych
pozycjonerów, którzy w tym samym czasie
promują serwisy konkurencyjne. Każda domena
ze względu na swoją historię, wiek, jak
i zamieszczony na niej serwis, a także ze
względu na swoją strukturę budowy oraz
zawartość merytoryczną wymaga
indywidualnego spojrzenia na sposób budowania
sieci odnośników - mówi Tomasz Królak.
W kontekście Disavow Links dodatkowego
znaczenia nabiera jednak analiza poczynań
linków konkurencji. - Nowe narzędzie nie
umożliwia nam, co prawda, wpływania na linki
rywali, natomiast, warto na bieżąco monitorować
konkurentów, zarówno w zakresie ich
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widoczności w wyszukiwarce, jak
i prowadzonych działań link buildingowych.
To umożliwia szybkie reagowanie na wzmożoną
aktywność konkurencji - mówi Zbigniew
Nowicki.
Analizując linki przychodzące stron
konkurencyjnych trzeba zwrócić uwagę na
udział linków naturalnych, a także na formę
i rodzaj odnośników zbudowanych dla serwisu.
To istotne, ponieważ zróżnicowanie źródeł oraz
dbanie o jak najbardziej naturalny profil linków
to klucz do sukcesu w budowaniu ich sieci.
Dodatkowo, dzięki odpowiedniej analizie stron
konkurentów w danej branży, które wyświetlane
są na najwyższych pozycjach po wpisaniu
istotnych dla nas haseł, najprościej uzyskać
obraz tego, jakie witryny wyszukiwarka
Google uznaje za wartościowe oraz jakie
ma ku temu podstawy.

33

Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

CHCESZ ZNAĆ EFEKTYWNOŚĆ
KAMPANII? JEDEN WSKAŹNIK TO MAŁO

Każda firma, jeśli już zdecyduje się na prowadzenie kampanii marketingowej w sieci, chce
wiedzieć, na ile podjęte działania są skuteczne i efektywne. W końcu to biznes i nikt nie chce
dopłacać do czegoś, co nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Nie inaczej jest w przypadku
działań związanych z marketingiem w wyszukiwarkach, dlatego warto wiedzieć, jak sprawdzić
czy na tym polu zabiegi marketerów przynoszą oczekiwane zwroty, czy raczej mizerne żniwo.
Eksperci wskazują, że istotnymi elementami, które
należy brać pod uwagę przystępując do analizy
efektywności reklamy są m.in.: zwrot z inwestycji
(return on investment - ROI), współczynnik
klikalności (click-through rate - CTR) oraz
współczynnik odrzuceń (bounce rate).
Pierwszy z nich, czyli ROI, jest współczynnikiem
osiągniętych zysków w stosunku do
poniesionych kosztów, a dokładna metoda jego
obliczania zależy od celów kampanii. Dla
reklamodawcy stanowi on zwykle najważniejszy
wskaźnik, ponieważ uwzględnia cele reklamowe
oraz pokazuje rzeczywisty wpływ reklam na jego
firmę. Dzięki obliczeniu ROI możemy dowiedzieć
się, ile zarabiamy na konkretnych reklamach,
ułatwia nam to podejmowanie decyzji
o dopasowaniu budżetu do realnych potrzeb,
a także poznanie kampanii, które są mniej
skuteczne i ich poprawę.
CTR jest to natomiast procentowy stosunek liczby
kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń. Ten
wskaźnik pomaga przedsiębiorcy
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przeanalizować, czy działania marketingowe są
skuteczne, wywołują zainteresowanie wśród
odbiorców i zachęcają do zapoznania się z ofertą
firmy.
Z kolei współczynnik odrzuceń wyrażany jest
procentowo i określa udział wizyt zakończonych
na jednej podstronie serwisu w łącznej liczbie
odwiedzin tego serwisu. Wysoki wskaźnik
ucieczek ze strony to sygnał ostrzegawczy.
Trzeba wówczas zastanowić się, co powoduje
taką sytuację i spróbować to naprawić.
Przykładowo przyczyną odrzuceń może być zbyt
bogata grafika, sprawiająca, że strona serwisu
ładuje się za długo, a na dodatek struktura strony
jest nieczytelna i nieprzyjazna dla użytkowników.
Innym powodem może być np. problem we
współpracy z daną przeglądarką.
Informacja na temat współczynnika odrzuceń
może być wykorzystana do określenia
efektywności działania strony wejściowej. Jeżeli
ma niską bounce rate, można uznać, że

efektywnie przyczynia się do przeglądania
większej liczby podstron przez internautów.
- W przypadku kampanii SEM-owych najczęściej
używanymi wskaźnikami są ROI, CTR oraz
współczynnik konwersji. Nie należy jednak
zapominać o samych zebranych ze strony
internetowej takich jak: czas spędzony na stronie,
liczba odwiedzonych podstron i współczynnik
odrzuceń - mówi Łukasz Kret, direct traffic director
z Grupy ClickAd.
Każdy ze wskaźników świadczy o czymś innym
- niskie ROI, że kampania może się nie zwrócić,
CTR o jakości kampanii, współczynnik odrzuceń
o jakości kampanii i strony docelowej itd. - Ważne
aby wybrać te wskaźniki, które określają istotne
czynniki i unikać sytuacji, w której od kampanii
wizerunkowej oczekujemy wysokich wartości ROI
albo CTR - radzi Łukasz Kret.
Najprostszą metodą obliczenia zwrotu z inwestycji
(ROI) jest podzielenie przychodów osiągniętych
z kampanii reklamowej przez poniesione nakłady
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finansowe i sprawdza się to dobrze w przypadku
sklepu internetowego (ponieważ znamy
szczegółowe dane dotyczące przychodów
i kosztów).

Dobrym miernikiem obliczania zwrotu z kampanii jest współczynnik
konwersji e-commerce dla wybranego typu zachowania klienta.
Użytecznymi wskaźnikami w mierzeniu zachowań odwiedzających
są też „cele” w Google Analytics, szczególnie w kampaniach, dla
których miernikiem efektywności jest zapis na newsletter,
zaangażowanie lub pozostawienie przez odwiedzającego opinii.

E-sklepy mają łatwiej
- W przypadku sklepu internetowego sprawa jest
bardzo prosta. Wystarczy analizować ilość
sprzedaży na podstawie Google Analytics. Dzięki
tej funkcjonalności w najpopularniejszym
systemie statystyk właściciele e-sklepów mają
możliwość monitorowania kampanii i niemalże
bieżącego sprzedaży, którą generują - mówi
Wojciech Szymański, kierownik działu promocji
w wyszukiwarkach z Ideo.
W innych branżach może być to już dość
trudne. Korporacyjne witryny internetowe
nie mają już tak prostych i obiektywnych
mechanizmów. - Choć Google Analytics daje
możliwość przypisania konkretnym wydarzeniom
na stronie (celom) odpowiednich kwot
pieniężnych, to zawsze ich wartość opierać się
będzie na subiektywnej ocenie marketingowca
- wyjaśnia Wojciech Szymański. Dodaje, że
niezależnie od typu witryny można określić jaki
rodzaj zachowań użytkownika stanowi dla firmy
konwersję. - Należy pamiętać jednak, że
w przypadku kampanii reklamowej nie liczy się
tylko ten efekt, który uzyskujemy natychmiast.
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Marcin Stojak
country manager
Timgu Ltd

Podstawowym wskaźnikiem stosowanym w przypadku
sprzedażowych kampanii SEM-owych jest ROI, jednak nie dajmy się
tutaj zwieść: ROI w klasycznej definicji przychód/koszt nie powie
nam czy kampania się zwróciła. Jeśli jednak rozpatrzymy ROI jako
dochód/koszt uzyskamy informacje czy nie dołożyliśmy do
kampanii. W przypadku kampanii wizerunkowych z pomocą przyjdą
nam narzędzia analityczne, które pozwolą zmierzyć wzrost
rozpoznawalności marki oraz mierzące zaangażowanie
użytkowników w trakcie emisji kampanii.

Łukasz Kret

direct traffic director
Grupa ClickAd Sp. z o.o.
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Akcje promocyjne wpływają także na globalny
wzrost świadomości marki oraz zwiększają liczbę
klientów powracających do sklepu. Dobrze
przeprowadzona kampania potrafi wywołać efekt
kuli śnieżnej - przekonuje Szymański.
Jeszcze inny problem zaczyna się, gdy firma musi
obliczyć zwrot z inwestycji tam, gdzie przeważa
kontakt telefoniczny i właśnie w taki sposób klienci
kupują produkty albo usługi. - W takim przypadku
musimy się skupić na koszcie konwersji, czyli
pozyskania tzw. leada, którym jest potencjalny
klient dzwoniący do firmy w sprawie oferty z
reklamy - tłumaczy Marcin Wsół, Google AdWords
& Analytics product manager z Synerway.
- Ustalamy ze zleceniodawcą, ile jest on w stanie
maksymalnie wydać na pozyskanie leada
i optymalizujemy kampanię, by nie przekroczyć
założonego progu i obniżyć koszt konwersji.
Najlepiej jest kierować ruch z kampanii
reklamowych na stronę docelową z dedykowanym
numerem telefonu, który nie jest wykorzystywany
w żadnej innej kampanii, ani w samej firmie. Wtedy
mamy pewność, że dzwoniącą osoba jest naszym
leadem - Marcin Wsół opisuje schemat działania.

Metodę dobierz do biznesu
Nasuwa się zatem pytanie, która z metod
szacowania efektywności najlepiej odzwierciedli
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Nie istnieje optymalna metoda obliczania zwrotu z inwestycji,
wszystko zależy od branży oraz od tego, co przyjmiemy za cel działań
marketingowych. W przypadku sklepu internetowego i prowadzonej
dla niego kampanii Google AdWords należy poprawnie
skonfigurować podstawowe narzędzie - Google Analytics, w którym
w prosty sposób obliczymy zwrot z inwestycji. Z kolei, gdy naszym
celem jest zwiększenie ruchu w witrynie, przy obliczaniu ROI należy
poddać ocenie to, czy ruch z kampanii jest wartościowy oraz, w jakim
stopniu wpływa na nasze wyniki biznesowe.

Marcin Wsół

Google AdWords
& Analytics product manager
Synerway SA

Innym przykładem jest kampania mająca na celu zwiększenie
świadomości marki. W takim przypadku należy zrealizować
w internecie badania dotyczące rozpoznawalności marki, następnie
przeprowadzić kampanię, po której ponownie wykonujemy badania,
które określą czy świadomość wzrosła. Można dokonać tego kierując
reklamę z odnośnikiem do ankiety do osób, które były targetem
w czasie trwania kampanii. Podobną ankietę możemy zastosować
w przypadku osób, które co prawda kliknęły w reklamę AdWords,
lecz produkt zakupiły w fizycznym sklepie, co nazywamy efektem
ROPO (Research Online Purchase Offline).

kampanię marketingową dla danej branży. Specjaliści
twierdza, że jednoznacznej odpowiedzi udzielić nie
można, choć podsuwają pewne wskazówki.
- Dobór metody zależy od sektora biznesu, ale
efektywnym sposobem dla handlu detalicznego,
biur podróży (holiday sector) oraz technologii

może być tzw. całkowita wartość klienta
indywidualnego (z ang. total value of each
individual customer - przyp. red.) - mówi Marcin
Stojak, country manager Timgu Ltd.
Według eksperta wartość tę zmierzyć można
według następującego wzoru:
ROI x LTV (lifetime value - ocena aktualnej
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wartości przyszłych przepływów pieniężnych,
czyli wartość klienta w czasie) x Average Spand
(przeciętne wydatki klienta) = całkowita wartość
klienta indywidualnego.
- Metoda mierzenia efektywności zależy
w znacznym stopniu od celu samej kampanii.
Nigdy jednak nie możemy polegać wyłącznie na
jednym wskaźniku, gdyż możemy doprowadzić
do sytuacji w której skupiając się na nim nie
zauważymy potencjalnych zagrożeń. Kluczem
jest jasne określenie naszych oczekiwań oraz
dobór akceptowalnych poziomów wskaźników
- radzi Łukasz Kret. Jego zdaniem dokładne
przemyślenie założeń i celów kampanii oraz

określenie progowych wartości istotnych
wskaźników pozwoli uniknąć sytuacji, w której
zadowolony z siebie dział marketingu musi
zderzyć się z ponurą rzeczywistością.
Nieco inaczej do problemy trzeba podejść gdy
celem kampanii jest zwiększenie świadomości
marki.
- W takim przypadku również mogą pojawić się
trudności. Po pierwsze, należy zrealizować
w internecie badania dotyczące
rozpoznawalności danej marki, następnie
przeprowadzić kampanię, po której ponownie
wykonujemy badania mające na celu określenie,
czy świadomość danej marki wzrosła czy też nie.

Można dokonać tego w prosty sposób kierując
reklamę z odnośnikiem do ankiety do osób, które
były targetem w czasie trwania kampanii
- sugeruje Marcin Wsół z Synerway.
Eksperci podkreślają ponadto, że oczekując
konkretnego rezultatu, przedsiębiorca powinien
najpierw zbudować całą strategię wraz z analizą
zewnętrzną (analizą konkurencji) i wewnętrzną.
Dopiero wtedy można wybrać kilka
strategicznych opcji i wdrożyć jedną z nich.
- Zwiększenie sprzedaży będzie funkcją wielu
czynników: atrakcyjności oferty (cena/jakość),
obsługi klienta oraz efektywnych działań
sprowadzających na stronę osoby z dobrze
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dobranej grupy docelowej, a także doświadczenia
użytkownika na stronie i technik remarketingu
- wylicza Marcin Stojak z Timgu i zaznacza, że
bardzo rzadko celem działań jest tylko
zwiększanie liczby odwiedzin. - Nawet
popularnym, poczytnym portalom takim jak
gazety albo serwisy ogólnotematyczne zależy
także na jakości ruchu - nie tylko jego ilości.
Można zatem mierzyć poziom zaangażowania
w oferowane treści, czas trwania odwiedzin,
współczynnik odrzuceń. Warto koordynować
działania na rożnych płaszczyznach: SEO,
SEM, mediów społecznościowych, urządzeń
mobilnych, PR itd.
Podsumowując, efektywność kampanii
reklamowej to jej skuteczność z punktu widzenia
wyznaczonych przez przedsiębiorcę celów
marketingowych. Przykładowy cel dla
reklamodawcy może stanowić zwiększenie
sprzedaży przy założonym współczynniku ROI.
Z kolei dla wydawcy efektywność prowadzonej
kampanii związana jest z uzyskaniem
określonego poziomu przychodu z odsłony
reklamy (co jest możliwe dzięki np.
maksymalizacji współczynników CTR i B-CR
przy danych stawkach rozliczeniowych).
Kampania jest efektywna jeśli spełnia
wyznaczone subiektywne cele założone przed
jej rozpoczęciem.
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Najbardziej obiektywnym wskaźnikiem jest ROI (Return On
Investment) mówiący przedsiębiorcy o rentowności kampanii,
o konkretnym zysku. Podawany w procentach wprost mówi czy dana
akcja marketingowa była opłacalna i w jakim stopniu. W przypadku
kampanii w wyszukiwarkach dane są bardzo wiarygodne
- użytkownicy są tak oznaczani (np. za pomocą ciasteczek), że ich
śledzenie nie stwarza problemu.

Wojciech Szymański
kierownik działu promocji
w wyszukiwarkach
Ideo Sp. z o.o.

Z kolei ROAS (Return on Ad Spend) uwzględnia przychody firmy,
a nie bierze pod uwagę marży. Ten wskaźnik informuje
o przychodzie, a nie o zysku. Co za tym idzie - nie dostarcza realnej
informacji o tym, czy kampania w ogóle się opłaciła. Może być tak,
że dwie kampanie o takim samym ROAS mają zupełnie inne ROI
- wszystko zależy od tego jaki procent przychodu stanowi zysk dla
przedsiębiorcy.
Do analizy rentowności konkretnych kampanii rekomenduję
wykorzystywanie współczynnika ROI, natomiast przy porównywaniu
dwóch kampanii dla tego samego przedsiębiorcy polecam ROAS.
System Google Analytics pokazuje ROAS, można więc zobaczyć ile
zarobiliśmy dzięki wejściom z konkretnego źródła. Jeśli chcielibyśmy
na tej podstawie obliczyć ROI to powinniśmy od zarobku odjąć
koszty np. zakupu towaru w przypadku sklepu internetowego.

39

Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

SEM W MOBILE. NAWET NIE WIESZ,
JAK BARDZO SIĘ RÓŻNI

Mobilni użytkownicy zachowują się inaczej, niż internauci surfujący w sieci z domu.
Inaczej rozumieją słowa kluczowe, inaczej je wpisują, a od wyszukiwarki oczekują
bardzo specyficznego wyniku. Warto jednak powalczyć o każdego z nich, bowiem
ten rynek rośnie w ogromnym tempie, a mobilny internauta średnio w ciągu 24 godzin
decyduje się na zakup. Jak wygrać w tym wyścigu?
Jeszcze dwa lata temu, użytkownicy mobilni
generowali średnio około 10 procent sumy
wszystkich wejść na stronę internetową, wynika
z danych Mobile Marketer. W ciągu roku odsetek
ten wzrósł dwukrotnie, zaś do końca 2012 roku
oczekuje się, że smartfony będą źródłem nawet
30 procent wszystkich odwiedzin stron.
Dane te potwierdza prezes Google’a Eric Schmidt.
Jak powiedział w trakcie ubiegłorocznej
konferencji IAB Annual Leadership, podczas
finału ostatniego Super Bowl w USA, liczba
mobilnych wyszukiwań słowa Chrysler - czyli
nazwy koncernu motoryzacyjnego, który był
jednym z głównych sponsorów tych rozgrywek
- skoczyła w ciągu czterech,
piętnastominutowych kwart ponad stukrotnie.
W tym samym czasie użytkownicy komputerów
wstukiwali słowo Chrysler w pole wyszukiwania
tylko 48 razy częściej niż zazwyczaj. Google
zanotowała jeszcze większą rozbieżność
w przypadku amerykańskiej firmy hostingowej
GoDaddy - liczba wyszukiwań na smartfonach
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skoczyła 315 razy, kiedy liczba tradycyjnych
zapytań - tylko 38 razy.
Marketerzy starają się więc, aby to na ich strony,
w pierwszej kolejności trafiali mobilni internauci.
Ten biznes jest wart swojej ceny. Tradycyjny
użytkownik, po skorzystaniu z wyszukiwarki,
podejmuje decyzję zakupową w ciągu
najbliższych 30 dni, natomiast użytkownik
wyszukiwarki mobile robi to w ciągu najbliższych
24 godzin, wynika ze statystyk Mobile Marketer.
Jak wykorzystać ten ogromny potencjał
drzemiący w mobilnych wyszukiwaniach?
Podstawą jest zrozumienie różnicy pomiędzy
SEM - a zwłaszcza SEO - w mobile, a ich
desktopową wersją, twierdzą eksperci.

Tacy sami, a jednak inni
- Istnieje przekonanie, że tradycyjne SEO
w zasadzie nie różni się niczym od SEO w wersji
mobilnej. Dzięki takiemu podejściu większość
mobilnych optymalizacji jest identyczna, jak te

stosowane obecnie w tradycyjnych witrynach.
Oczywiście zasady ogólne nie ulegają zmianie
jednak należy zwrócić uwagę na pewne różnice
- twierdzi Piotr Dębowski, SEO&SEM director
z ADSEO w Grupie Adweb.
- Google korzysta obecnie z takich samych
algorytmów niezależnie od tego, czy
wyszukujemy treści na telefonach komórkowych,
smartfonach, czy urządzeniach stacjonarnych.
W każdym z tych rodzajów urządzeń
prezentowane wyniki są takie same, a co za tym
idzie, aby osiągnąć dobrą widoczność
w wyszukiwaniu mobilnym należy działać w taki
sam sposób, jak w przypadku wyszukiwania
tradycyjnego - twierdzi Maciej Gałecki, CEO
w Bluerank.
Różnica pojawia się jednak w momencie, gdy
użytkownikom urządzeń przenośnych chcemy
zaprezentować inne treści niż osobom
korzystającym z komputerów stacjonarnych
i laptopów.
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- Nieumiejętne przygotowanie wersji mobilnej
serwisu może doprowadzić do problemów
z pozycjonowaniem, począwszy od duplikacji
treści, a skończywszy nawet na karach od Google
wynikających z zastosowania metod kojarzonych
z ukrywaniem treści - ostrzega Gałecki.

O to powinniśmy zadbać podczas optymalizacji witryny mobilnej:
odpowiedni tytuł strony (title) dopasowany merytorycznie do
zawartości
opis strony (description) zachęcający użytkowników do wejścia

- Mobilni użytkownicy zachowują się inaczej
i mogą używać innych słów kluczowych. Mogą
również korzystać z innych form wyszukiwania,
które nie zawsze prowadzą bezpośrednio do
przeglądarki. Jeśli już używają słów kluczowych,
to musimy pamiętać, że mogą mieć one inne
znaczenie niż w klasycznej wyszukiwarce.
Oznacza to, że do doboru słów kluczowych
powinniśmy podejść z myślą o użytkownikach
mobilnych i ich konkretnych potrzebach - twierdzi
Piotr Dębowski.
Na przykład, użytkownicy komórek wpisują
w swoich urządzeniach nieco inne słowa, niż na
komputerach. Frazy są przede wszystkim dużo
krótsze, internauci często korzystają
z autowypełnienia, czyli fraz które proponuje
Google oraz związanych z miejscem przebywania
użytkownika.
Warto jednak dodać, że mobilne korzystanie
z internetu nie odbywa się wyłącznie za pomocą
smartfona w terenie. Jak wynika z danych Google
- aż 97 procent osób, które w ten sposób sufrują
po sieci, robi to bardzo często w domu.
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prawidłowe i czytelne nagłówki na stronie odnoszące się do
zawartości

Piotr Dębowski
SEO&SEM director
ADSEO, Grupa Adweb

jeśli nie korzystamy z RWD pamiętajmy o odpowiednim
przekierowaniu użytkownika mobilnego na właściwą wersję
strony (z możliwością przejścia na wersję desktop)
zadbajmy o czytelność i przejrzystość strony bez zbyt dużej liczby
niepotrzebnych elementów
pamiętajmy, że w wyszukiwaniu mobilnym znacznie większego
znaczenia nabiera lokalizacja
dodajmy do mapy witryny informację o adresie URL dla urządzeń
mobilnych

Użytkownicy smartfonów często nie są więc ani
trochę bardziej mobilni, niż użytkownicy
tradycyjnych komputerów.
- Istotny jest również fakt, iż wyniki wyszukiwania
w wyszukiwarce Google dla urządzeń mobilnych
pokrywają się z tymi, które wyświetlane są dla
użytkowników urządzeń stacjonarnych.

Przykładem frazy zazwyczaj wpisywanej za
pomocą urządzeń mobilnych może być „pomoc
drogowa Warszawa”. W tego typu przypadku
użytkownicy mobilni stanowią około 9 procent
wszystkich wpisujących tę frazę w wyszukiwarce
Google. Dla porównania ta sama grupa
użytkowników wpisujących „ubezpieczenia AC”
stanowi jedynie procent wszystkich
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poszukujących - wylicza Miłosz Gałganek, starszy
specjalista ds. pozycjonowania w Widzialni.pl.

Przed rozpoczęciem działań SEO dla mobile warto przeanalizować
aktualny ruch z urządzeń przenośnych na stronie. Analiza ta pozwoli
określić potencjał badanej witryny pod względem ruchu
pochodzącego z urządzeń mobilnych. Doskonałym narzędziem do
tego typu analizy jest Google Analytics, a konkretnie instrumenty
dostępne w zakładce „Odbiorcy - Ruch z komórek”.

Najpierw dobre przygotowanie
Efektywne SEO dla mobile to przede wszystkim
dobór odpowiednich fraz kluczowych, które
wpiszą w pole wyszukiwania użytkownicy
urządzeń mobilnych, aby znaleźć daną usługę
lub produkt. Przed rozpoczęciem działań SEO
dla mobile warto jednak przeanalizować
aktualny ruch z urządzeń przenośnych na
stronie. Porównując te dane do łącznej sumy
odwiedzin na stronie internetowej można
określić, które treści stanowią największą
wartość dla użytkowników mobilnych oraz
na które podstrony trzeba zwrócić szczególną
uwagę.
- Dane pomocne przy wyznaczaniu potencjału
ruchu z urządzeń przenośnych znajdują się
w narzędziach Google dla webmasterów.
Stosując filtr „Urządzenia przenośne” w zakładce
„Ruch - Wyszukiwane hasła” otrzymamy
informacje dotyczące wyświetleń strony
w wynikach wyszukiwania, jej CTR, a także
średnią pozycji - mówi Miłosz Gałganek.
W mobilnym SEO istotne okaże się także
narzędzie propozycji słów kluczowych Google
AdWords, które umożliwia filtrowanie wyników
pod kątem używanego urządzenia. Za jego
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Miłosz Gałganek

Za pomocą GA jesteśmy w stanie sprawdzić między innymi: ilu
użytkowników badanej strony korzysta z urządzeń mobilnych, jakich
urządzeń używają, a nawet w jakich rozdzielczościach oglądają
stronę internetową.

starszy specjalista ds. pozycjonowania
Widzialni.pl

pomocą, analizując procentowy udział liczby
wyszukiwań z urządzeń przenośnych, możemy
określić słowa kluczowe, na których warto się
skupić optymalizując witrynę pod te urządzenia
- radzi ekspert.

Stronę trzeba zoptymalizować
Tak jak w przypadku tradycyjnego
pozycjonowania, właściciel strony internetowej
musi przygotować ją dla mobilnych
użytkowników. Tworząc stronę dedykowaną pod
urządzenia mobilne mamy do wyboru kilka
możliwości jak np. umieszczenie całości pod
jednym adresem URL i wyświetlanie zawartości
w zależności od urządzenia. Popularnym

rozwiązaniem jest przekierowanie użytkowników
pod dedykowane adresy w zależności od
urządzenia, z jakiego korzystają. Piotr Dębowski
wymienia przykłady:
desktop - www.mojastrona.pl
telefon komórkowy - wap.mojastrona.pl
smartfon - m.mojastrona.pl
Google ma specjalnie zaprojektowanego robota
(Googlebot-Mobile) dedykowanego do stron
mobilnych. Jeśli więc strona posiada specjalnie
przeznaczoną zawartość pod urządzenia mobilne
Google bez przeszkód będzie mógł tę treść
zaindeksować, ponieważ strona rozpozna go, jako
urządzenie mobilne. Aby tak się stało musimy
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mieć odpowiednie wykrywanie użytkownika
radzą specjaliści.
- Oprócz tego, optymalizując strony pod kątem
urządzeń mobilnych należy rozróżnić urządzenia,
które nie są w stanie wyświetlać stron
przeznaczonych na platformy desktopowe,
ponieważ mają przeglądarki oparte na technologii
cHTML (iMode), WML albo WAP, od tych, które
mogą wyświetlać strony w technologii HTML5
(jak na przykład telefony wykorzystujące system
Android i iPhone'y) - radzi Miłosz Gałganek
z Widzialni.pl.
- Pamiętajmy o tym by strona mobilna
prawidłowo była wyświetlana w jak największej
liczbie urządzeń mobilnych. Zalecane jest więc
trzymanie się standardów HTML i np.
skorzystanie z walidatora
(http://validator.w3.org/mobile/ ), oczywiście
większość błędów w kodzie nie wpłynie na
wyniki wyszukiwania naszej strony, ale
nieprawidłowe wyświetlanie może zniechęcić
część użytkowników do korzystania z naszego
serwisu - dodaje Piotr Dębowski.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest
zastosowanie tzw. Responsive Design dla całej
witryny. Oznacza to zaprojektowanie strony w taki
sposób, by zapewnić jej użytkownikom komfort
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Opłacalność SEO w mobile często zależy tak naprawdę od branży
w jakiej firma działa. Większość użytkowników korzysta
z wyszukiwarki na swoim smartfonie już po pracy, w czasie wolnym.
Z tego powodu bardzo duża część potencjału mobilnego SEM
zaznacza się w takich branżach jak: rozrywka (mobilnie odbywa się
w tym wypadku 1 na 10 wszystkich wyszukiwań), podróże
i turystyka oraz finanse.

Maciej Gałecki
CEO
Bluerank

Dodatkowo, ponad połowa użytkowników smartfonów wykorzystuje
je do porównywania cen podczas zakupów, co z perspektywy SEM
może wyraźnie pomóc sklepom internetowym. Największy potencjał
mobile leży jednak w wyszukiwaniach lokalnych - informacji
o najbliższych miejscach wyszukuje aż 90 proc. użytkowników
smartfonów. Dzięki rozszerzeniom do reklamy możemy dodać numer
telefonu umożliwiający natychmiastowe połączenie, adres lub mapę
ze wskazówkami dojazdu. Z naszych doświadczeń wynika jednak,
że kampanie kierowane na kanał mobile są wciąż droższe mniej
efektywne niż te zaplanowane na urządzenia stacjonarne.

przeglądania i łatwą nawigację na wszystkich
urządzeniach.
- W tym przypadku dana witryna występuje pod
tym samym adresem URL i ma taki sam kod.
Alternatywne rozwiązania to wyświetlanie innego
kodu dla użytkowników urządzeń stacjonarnych
i innego dla użytkowników urządzeń mobilnych rozróżniając ich za pomocą nagłówka User Agent.

Wtedy należy oznaczyć w kodzie wersji mobilnej
adres url oryginalnej wersji strony za pomocą tagu
„canonical” - podpowiada Miłosz Gałganek.
- Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest
możliwość wzbogacania zawartości witryny
w zależności od rodzaju urządzenia. Ogromnym
plusem tego zastosowania jest możliwość
bezproblemowego wyświetlania strony na
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przyszłych przeglądarkach czy urządzeniach
- dodaje Dębowski.

Czy to się opłaca?
Opłacalność pozycjonowania w mobile zależy od
skali i rodzaju serwisu. - Skala, czyli poziom liczby
wizyt, jest istotny, ponieważ mimo że liczba
wyszukań na urządzeniach przenośnych cały
czas rośnie, to ich udział wciąż jest niewielki.
Serwis z dużą liczbą użytkowników stacjonarnych
może mieć bardzo niski poziom wizyt z urządzeń
przenośnych (około 5-10 proc.) - szacuje Maciej
Gałecki z Bluerank.
Natomiast rodzaj serwisu może wpłynąć na samą
potrzebę wprowadzania wersji przenośnej.
Obecne smartfony radzą sobie z większością
stron przygotowanych pod urządzenia
stacjonarne. Wdrożenie wersji mobilnej serwisu
musi być uzasadnione poprawą użyteczności
i faktycznym zwrotem z inwestycji związanej
z utworzeniem kopii serwisu - podsumowują
eksperci.

Raport interaktywnie.com - marketing w wyszukiwarkach

45

REDAKCJA

INTERAKTY

WNIE.COM

Redaktorzy

Siedziba i adres redakcji

Tomasz Bonek

Robert Ocetkiewicz

Maciej Rynkiewicz

Bartłomiej Dwornik

Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny
Tel.: 71 33 74 260
tb@interaktywnie.com

Dziennikarz
Tel.: 71 33 74 260
mr@interaktywnie.com

Redaktor Prowadzący - Serwis Informacyjny
Kom.: 661 878 881
ro@interaktywnie.com

Redaktor Działu Wydań Specjalnych
Tel.: 71 33 74 677
bd@interaktywnie.com

Interaktywnie.com Sp. z o.o.

Bartosz Wawryszuk

Marta Smaga

Plac Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
redakcja@interaktywnie.com

Iwona Bodziony

Kaja Kawulok

Opracowanie graficzne

Redaktor Działu Wydań Specjalnych
Tel.: 71 73 42 540
bw@interaktywnie.com

Publicystka Działu Wydań Specjalnych
Tel.: 71 33 74 287
ms@interaktywnie.com

Reklama

Kom.: 661 878 882
reklama@interaktywnie.com

Raport interaktywnie.com - marketing w wyszukiwarkach

Kom.: 697 395 858
reklama@interaktywnie.com

Jakub Przybysz

46

O INTERAK
TYWNIE.CO

M

Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba
autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand
Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz
omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią
Grupy Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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