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W

łączam komputer, odpalam przeglądarkę
internetową i szukam. Czego? Nieważne,
ważne jak. W zamierzchłych czasach
„przedgoogle’owej” rzeczywistości, aby odnaleźć w
sieci interesujące nas informacje, trzeba było
wykazać się zdolnościami odnajdywania ukrytych
tropów niczym legendarny Sherlock Holmes.
Ówczesnym wyszukiwarkom czasami udało się
zwrócić względnie zadowalające wyniki, ale w
większości przypadków nie miały one wiele
wspólnego z poszukiwanym przez nas materiałem.
Trzeba było szukać „ręcznie”. Ktoś na jakimś forum
o czymś wspomniał, na innej stronie była sekcja z
polecanymi serwisami, a w samej przeglądarce
internetowej pozostawała jeszcze w odwodzie
ściąga w postaci „ulubionych”, gdzie skrzętnie
magazynowaliśmy najciekawsze adresy.
Wkroczenie do gry Google’a wywróciło
przysłowiowy stolik do góry nogami, ustanawiając
nowy standard docierania do informacji. Kiedyś,
gdy zapomnieliśmy adresu www, mieliśmy
problem. A dziś? Dziś w mojej przeglądarce
„ulubione” świecą pustkami, znajduje się tam tylko
kilka najbardziej podręcznych adresów. Po co
przedzierać się przez dziesiątki pozycji w
„ulubionych”, kiedy w mgnieniu oka można dotrzeć
na wybraną stronę za pomocą wyszukiwarki.
Wystarczy znać kilka szczegółów na temat miejsca
w Internecie, w którym już kiedyś byliśmy, wpisać
je w znanym nam wszystkim pasku i… gotowe!
Google zaczęło pełnić funkcję zewnętrznej pamięci,

za pomocą której przypominamy sobie często
szybciej pewne rzeczy niż korzystając z naszego
prywatnego, mieszczącego się pod czaszką
serwera.
Zmiany te wpłynęły również na sposoby
prowadzenia marketingu w globalnej sieci. Jak
już pisaliśmy w raporcie „Media Online”,
dzisiejszy marketing internetowy stawia na
dokładne celowanie komunikatem, tak by
użytkownik otrzymywał treści, które są dla
niego naprawdę interesujące. W ten trend
wpisuje się również marketing w
wyszukiwarkach. Dla wielu osób kontakt z daną
marką zaczyna się od sprawdzenia co na jej
temat „mówi sieć”. A mówi ona o niektórych
markach ciekawe rzeczy, nie zawsze takie, jakie
chcieliby usłyszeć ich właściciele. Warto mieć
więc świadomość możliwości drzemiących w
marketingu wyszukiwarkowym, pamiętając, że
są to działania w szerokim ujęciu. W większości
planów mediowych do tej grupy włącza się
również reklamę kontekstową, mimo że –
przynajmniej zdaniem niektórych specjalistów
– nie należy ona do typowego „search engine
marketingu”.

Grzegorz Miłkowski
redaktor naczelny
interaktywnie.com

W przeciwnym wypadku, nie dbając o tę formę
promocji, internetowy wizerunek naszej marki
może wymknąć się spod kontroli. A jak
wiadomo, dziś to, co dzieje się online, nie
pozostaje bez wpływu na świat offline.
4
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Rys: Robert Trojanowski
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Pozycjonowanie ewoluuje
Łukasz Kłosowski

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat wyszukiwarki internetowe przeszły ogromną ewolucję. Mechanizm
działania tych pierwszych opierał się na analizie słów kluczowych, znajdujących się w nagłówku strony.
Prosty model wyszukiwania doprowadził jednak do tego, że zaczęto manipulować słowami w nagłówkach,
co spowodowało liczne błędy w wyszukiwaniu.

A

lgorytmy wyszukiwarek musiały ulec
modyfikacji, w wyniku czego kolejne
przeszukiwały również treść stron.
Rewolucji dokonała wyszukiwarka Google,
która zaczęła zliczać źródła oraz jakość
linków odsyłających do danej strony. Google
jest twórcą algorytmu PageRank, nazwanego
tak od nazwiska Larry'ego Page'a, będącego
jednym z założycieli firmy. Właściwy
PageRank do dzisiaj jest najpilniej strzeżoną
tajemnicą firmy.
- Głównym założeniem Google było
przeświadczenie o tym, że strony
internetowe serwujące dobre wyniki to te,
do których prowadzi wiele odnośników
z innych stron (można powiedzieć, że są
polecane przez inne serwisy). Ilość linków
prowadzących do strony docelowej stała się
głównym parametrem oceny ich jakości, w
ten sposób popularne, sprawdzone serwisy,
lądują w górnej części wyników

wyszukiwania – mówi Andrzej Cudny,
prezes zarządu warszawskiej agencji Cube
Group.

Wyszukiwarka, która zmieniła sieć
Wyszukiwarka Google zmieniła podejście do
korzystania z Internetu. Dzięki niej możemy
konkretne informacje szukać w różnych

6
Raport interaktywnie.com: Marketing w wyszukiwarkach

miejscach i za każdym razem będą to inne
źródła. Wcześniej internauta związany był
z grupą ulubionych witryn – to tam
poszukiwał interesujących go treści.
Wraz ze wzrostem popularności
wyszukiwarek i świadomości
reklamodawców o ich niezwykłym
potencjale, kontekstowości przekazu, rosła
świadomość roli marketingu w Google.
Wzrost znaczenia bycia wysoko w wynikach
wyszukiwania prowadził do coraz większej
optymalizacji serwisów tak, by były
przyjazne wyszukiwarkom. - Razem
z popularnością wyszukiwarek rodziło się
pozycjonowanie – dodaje Andrzej Cudny.
W Polsce o boomie marketingu
w wyszukiwarkach możemy mówić dopiero
od roku 2006 – w tym roku Google
otworzyło swoją siedzibę w naszym kraju.
- Oczywiście pojedynczy, świadomi
reklamodawcy interesowali się tą tematyką
i inwestowali w wyszukiwarki środki
znacznie wcześniej. Najbardziej
doświadczeni pozycjonerzy w Polsce
działają od ok. 2000 roku – mówi prezes
Cube Group.
Pozycjonowanie w wyszukiwarce Google to
dzisiaj standard. Według badania
gemiusTraffic na koniec listopada 2009 roku
procentowa liczba wizyt rozpoczętych
wejściem na stronę z wyszukiwarki Google,
wyniosła 94,64 proc. Na drugim miejscu był

Onet.pl (1,50 proc.), a na trzecim
zdobywająca popularność wyszukiwarka
Bing (poprzednio Microsoft Live Search)
firmy Microsoft, uruchomiona w czerwcu
tego roku. Tomasz Więckowski, managing
director Logicsearch (Grupa
Arbointeractive) mówi, że chociaż jego firma
posiada w portfolio usługę pozycjonowania
w Bingu, to zapotrzebowanie na nią jest
cięgle niewielkie. - W porównaniu z liderem,
jej wyniki są cięgle niskie. Czas pokaże,
w którą stronę pójdzie Bing – mówi
Więckowski. – Pod względem użytych
technologii, chodzi mi głównie o działanie
algorytmów, na razie wypada ona gorzej od
Google’a o dobrych kilka lat. Słowa
Więckowskiego potwierdzają inne agencje.
- Póki co skoncentrowaliśmy się na rynku
amerykańskim i tam idą największe
inwestycje. Polska czeka w swojej kolejce
– mówi Michał Kostrzewa, odpowiedzialny
za usługi online w Microsofcie, w tym za
nową wyszukiwarkę Bing. I słusznie,
ponieważ udział Binga w amerykańskim
rynku wynosi już około 10 proc.

Pozyskanie użytkownika
Praca z klientem, który chce
wypozycjonować swoją stronę na wysokie
miejsca w wyszukiwarce, przebiega w kilku
etapach. W pierwszej kolejności agencja
rozpoznaje klienta, czyli m.in. stara się
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zgłębić branżę, w której on działa, jego
najbliższą konkurencję (również tą
działającą na rynkach lokalnych) oraz
sezonowość sprzedaży oferowanych przez
niego produktów i usług. Wstępny reaserch
pozwala dobrać najbardziej odpowiednie
słowa kluczowe (ang. keywords), na których
później zostanie zbudowana cała kampania.
Kiedy słowa kluczowe zostaną dobrane,
następuje wycena ich pozycjonowania.
Polskie agencje rozliczają się na kilka
sposobów. Najczęściej płatność uzależniona
jest od osiągniętej pozycji w naturalnych
wynikach wyszukiwarki. - Płatność
następuje wtedy, gdy strona osiągnie pozycję
1-10 SERP (ang. Search Engine Results
Position) w wynikach wyszukiwania, a przy
bardzo trudnych i popularnych słowach
kluczowych, gdy wejdzie do pierwszej
dwudziestki - mówi Wojciech Skrętkowicz,
key account manager wrocławskiej agencji
Artefakt. W przypadku małych serwisów
ceny wynoszą tu około kilkaset złotych. Dla
dużych kampanii, wahają się w granicach
nawet kilkuset tysięcy. Równie popularnym
modelem rozliczania jest stała miesięczna
opłata – w profesjonalnej agencji cena
wynosi około 400-500 zł. Powszechne są
również dwa inne modele: opłata za
wygenerowanie samego ruchu na stronie
oraz opłata za konwersję. W przypadku tej
pierwszej cena uzależniona jest za każde
kliknięcie, albo za pozyskanie real usera
i wynosi od kilku groszy do kilku złotych.

Za konwersję uważa się konkretne działanie
internauty, czyli wypełnienie formularza na
stronie klienta, wysłanie do niego zapytania,
czy dokonanie zakupu online.

Słowa kluczowe to klucz do
sukcesu
Popularnym błędem podczas dobierania
słów kluczowych jest pozycjonowanie małej
liczby fraz dla dużych sklepów lub portali,
które mają tysiące produktów w wielu
kategoriach. Co prawda firma sprzedająca
narzędzia może zawęzić listę fraz do słów:
„narzędzia”, „elektronarzędzia”, „narzędzia
dla majsterkowiczów”, musi się jednak liczyć
z tym, że są to frazy, których pozycjonowanie
jest bardzo kosztowne. Dlatego lepsze efekty
daje pozycjonowanie szerokie, czyli dbanie
o obecność w wyszukiwarce szerokiego
zestawu fraz. W tym przypadku byłyby to
frazy takie jak: „wiertarki”, „szlifierki”,
„wyrzynarki”, „frezarki”, a także bardziej
szczegółowe np. „szlifierki kątowe”, a nawet
„frezarki górnowrzecionowe”. Takie
podejście nazywa się zastosowaniem idei
„długiego ogona” (ang. long tail) – czyli
długiej listy fraz, z których każda generuje
względnie mało wejść, jednak w sumie
stanowią one znaczną ilość. - Long tail
w niektóry przypadkach może wynosić
nawet kilkadziesiąt procent ogółu wejść na
stronie – mówi Wojciech Skrętkowicz.
8
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Drugim często popełnianym błędem jest
pozycjonowanie zbyt ogólnych słów
kluczowych. Firmie transportowej,
świadczącej usługi przewozów do Anglii,
zbędne jest pozycjonowanie słowa
„transport”. Zdecydowanie trafniejsze są
w tym wypadku frazy „przewozy Anglia”,
„przewozy do Anglii”, „transport Anglia”.
Do częstych błędów zalicza się też
zapominanie o regionalizacji słów
kluczowych. Gabinet stomatologiczny
z Wrocławia nie zarobi, jeżeli w kampanii
użyje słów „dentysta” i „stomatolog”. - Po
pierwsze są to popularne słowa, a każde
z nich może kosztować nawet tysiąc złotych,
a po drugie, użytkownik ze Szczecina
wpisując takie wyrażenie, nawet jeśli natrafi
na naszą stronę, to raczej nie skorzysta
z usług takiego stomatologa, bo jest on
oddalony o dobre 300 km – tłumaczy
specjalista Artefaktu. Tutaj zaleca się użycie
wyrażeń typu: „dentysta Wrocław”,
„stomatolog Wrocław”, a nawet „licówki
Wrocław”.
Gdy rozstrzygnęliśmy i wyceniliśmy, jakie
słowa najlepiej sprawdzą się w naszej
kampanii, zaczynają się działania
optymalizacyjne treści strony internetowej
oraz kodu strony, mające na celu podnieść jej
użyteczność oraz zwiększyć
prawdopodobieństwo, że zostanie
zauważona przez wyszukiwarkę.
Optymalizacja treści strony polega na

uporządkowaniu elementów strony oraz
zaznaczeniu słów i fraz kluczowych dla
serwisu. Optymalizacja kodu ma ułatwić
robotom wyszukiwarki precyzyjne
indeksowanie. W polskich agencjach ceny za
optymalizację małego serwisu wynoszą
kilkaset złotych, a dla rozbudowanego
kilkadziesiąt tysięcy. Agencje taki audyt liczą
często w stawkach godzinowych. Specjaliści
podkreślają, że należy unikać budowania
stron w technologii Flash, ponieważ
utrudnia ona indeksowanie treści zawartych
na stronie. Roboty sieciowe, gdy natrafią na
Flash, nie indeksują całej zawartości strony
i nie wchodzą na jej podstrony.

Budowanie popularności strony
Popularność witryny wyznacza ilość i jakość
prowadzących do niej odnośników (tzw.
backlinks). Im więcej linków wiedzie do
strony docelowej, i im lepsze są one jakości,
tym strona osiąga lepszą pozycję
w wynikach wyszukiwania. Dobrym
przykładem jest witryna polskiej Wikipedii,
do której prowadzi około 2,5 mln linków
o wysokiej jakości. Dzięki temu największa
internetowa encyklopedia bardzo często
pojawia się w pierwszej dziesiątce wyników
wyszukiwania. Niejednokrotnie nasze
zapytanie może dotyczyć produktów, które
szybciej znaleźlibyśmy w serwisie
tematycznym albo specjalistycznym sklepie
9
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internetowym, a wylądujemy na stronie
popularnej Wiki. – Jeden link serwisu
z dobrym PageRankiem może przebić tysiąc
„śmieciowych stron” – sumuje Wojciech
Skrętkowicz.
Za działania zgodne z regulaminami
najpopularniejszych wyszukiwarek uważa
się pozyskiwanie backlinków z miejsc
niezależnych od agencji świadczącej usługi
SEO. Chodzi o wyszukiwanie serwisów, które
byłyby zainteresowane linkowaniem do
strony docelowej; prowadzenie działań
Public Relations; aktywność agencji na
forach internetowych – inicjowanie,
śledzenie i stymulowanie dyskusji na tematy
związane z działalnością klienta. To tylko
część ze sposobów budowania pozycji
witryny. - Ciekawym pojęciem jest Link
baiting (ang. zarzucanie przynęty na link).
– Celem tych działań jest zdobywanie
darmowych linków, kierujących na naszą
stronę - podaje Patrycja Tomczak, SEO
specialist łódzkiej agencji Bluerank.
- Metody są dowolne – od zbudowania nowej
strony, po pisanie ciekawych artykułów,
kontrowersyjny post na blogu albo ciekawy
news, który zauważą i zaczną linkować
internauci. Na zachodzie osoby
odpowiedzialne za budowanie odnośników
określa się „link builderami”.
Agencje świadczące usługi SEO posiadają też
własne katalogi stron, które określają jako

„zaplecza”. Posiadanie takiego zaplecza,
liczącego niejednokrotnie po kilkaset stron
internetowych, budzi emocję i dzieli branżę.
Część uważa, że bez nich proces
pozycjonowania znacznie się wydłuża,
a klientowi zależy przecież na osiągnięciu
jak najlepszych efektów, w jak najszybszym
czasie i za jak najmniejsze pieniądze. Inni
uważają, że korzystanie z „zaplecza” jest
niezgodne z regulaminem wyszukiwarek
i krytykują takie pozycjonowanie.
Za jednoznacznie niezgodne z regulaminem
wyszukiwarek wymienia budowanie pozycji
strony poprzez korzystanie z Systemów
Wymiany Linków (SWL). SWL polega na
automatycznej wymianie pomiędzy co
najmniej dwoma podmiotami - odnośnikami
do swoich stron, które na dodatek są często
tematycznie ze sobą niezwiązane. Co prawda
system pozwala uzyskać dobry wynik
w krótkim czasie, ale takie pozycjonowanie
może wiązać się z nałożeniem kary przez
wyszukiwarkę. - Owszem, użycie SWL może
być ryzykowne, jeżeli będziemy
nieumiejętnie się nim posługiwać. Pozycję
w wyszukiwarce budujemy między innymi
na podstawie stałego przyrostu linków.
Jeżeli ten przyrost jest gwałtowny,
szczególnie w przypadku młodych,
debiutujących serwisów, wyszukiwarka
może nałożyć na serwis karę w postaci
obniżenia pozycji w rankingu (tzw. filtr), lub
nawet w bardzo skrajnych przypadkach,
10
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wykreślenia strony z indeksu wyszukiwarki
(tzw. ban) - mówi Anna Sikorska, SEO
director Adseo.pl. Z SWL-ami jest jeszcze
taki problem, że po zakończeniu usługi
pozycjonowania, odnośniki zostają po
prostu usunięte i serwis mniej lub bardziej
gwałtowanie pozbawiony jest linków
przychodzących. - Gwałtowny przyrost
i gwałtowny spadek może być przyczyną
kar – dodaje Sikorska.
Konsekwencje grożą też za umieszczanie na
swojej stronie linków odsyłających to witryn
o niskiej reputacji, czy za korzystanie z farm
linków. Doorway pages są stronami
tworzonymi pod konkretne słowo kluczowe,
a widocznymi jedynie robotom
wyszukiwarki. Internauci po znalezieniu się
na tej stronie, są przekierowani na witrynę o
treści niezgodnej z wynikiem wyszukiwania.
Natomiast duże zbiory linków (farmy) mogę
przekierowywać do docelowych stron, ale
też do stron spamerskich.

o wiele bardziej zaawansowany i
profesjonalny – przykładem mogą być
wspomniane wcześniej działania dotyczące
budowania odnośników. Na Zachodzie
stanowisko „link buildera” jest osobnym
zawodem, wymagającym dużej wiedzy,
doświadczenia i pomysłowości – podkreśla
Patrycja Tomczak.
Ze względu na rosnącą świadomość firm
odnośnie jakości świadczonych usług
pozycjonowania oraz korzyści, jakie
zapewnia ta forma działań marketingowych,
należy spodziewać się, że standardy pracy
polskich agencji będą stale rosnąć.

Nowy zawód: link builder
Ze względu na cięgle młody polski rynek
agencji SEO, wiele z nich stosuje metody
uważane za niezgodne z regulaminami
wyszukiwarek, co zdecydowanie rzadziej
zdarza się na Zachodzie. Ale to nie jedyne
różnice. – Rynek zagraniczny jest na pewno
o wiele bardziej zaawansowany i
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Długi ogon sieci
Bogumiła Matuszewska

Handlem internetowym rządzą zupełnie inne prawa niż te obecne w świecie rzeczywistym – przekonywał w
2004 roku Chris Anderson w magazynie Wired. Kilka lat ewolucji globalnej sieci pokazały, że jest to prawda,
gdyż w Internecie liczy się to, co się nam przyczepi do ogona.

Z

wyszukiwarki Google, lidera rynku,
w Polsce korzysta miesięcznie ponad
15 mln użytkowników, zasięg giganta,
jak wynika z ostatnich badań Megapanel
PBI/Gemius, przekracza 90 proc. Takie
liczby warunkują powstawanie coraz
nowszych metod przeszukiwania zasobów
Internetu. Sposoby te wymykają się jednak
nie tylko szablonowej wyobraźni niektórych
marketerów, ale i powszechnym prawom
logiki. Te bowiem zakładają, że aby
wypozycjonować wysoko stronę, należy
znaleźć słowo o jak najszerszym znaczeniu,
co do którego mamy podejrzenie, że znaczna
cześć internautów informacji w Sieci
poszukiwać będzie posługując się właśnie
nim. Problem w tym, że współcześnie
użytkownicy zamiast wpisywać jeden
pojedynczy wyraz, wolą zastosować
kombinację kilku różnych fraz – czasem
nawet najbardziej zaskakujących.
Dodatkowo oprócz różnorodnych pojęć mają
do wyboru szereg ich gramatycznych

wariacji. Bywa również, że osoby
korzystające z wyszukiwarek po prostu
popełniają błędy. To razem daje niezliczoną
ilość zestawień mających pomóc
internautom w dotarciu do odpowiednich
stron. Jeżeli chcemy, by te docelowe strony
były naszymi witrynami, musimy zdawać
sobie sprawę z tego, że rola ruchu na
stronach generowanych przez te mniej
popularne, choć liczne słowa - słowa z tzw.
„długiego ogona” – jest współcześnie
w marketingu naprawdę duża.
14
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The Long Tail
Pojecie „długiego ogona wyszukiwania”
(ang. The Long Tail) wprowadził Chris
Anderson, redaktor naczelny Wired, autor
ksiązki “The Long Tail: Why the Future of
Business Is Selling Less of More”. Termin
pierwszy raz użyty został w październiku
2004 roku, w artykule opublikowanym w
magazynie Wired, w którym Anderson
ukazuje biznesowe i ekonomiczne modele,
jakie udało mu się zaobserwować
w działalności takich firm, jak Amazon czy
Netflix. W zaproponowanej przez siebie
teorii autor przekonuje czytelników, że
handlem tradycyjnym powodują zupełnie
inne prawa niż internetowym. Sprawdzająca
się z powodzeniem w pierwszym przypadku
zasada Pareto, zgodnie z którą 20 proc.
klientów dostarcza 80 proc. zysku firmy, nie
znajduje odzwierciedlenia w sprzedaży
online, w sytuacji, gdy przedmiotem
kampanii jest rynek internetowy - zdaniem
Andersona – nie znajduje racji bytu.
Dochody z produktów niszowych mogą
w Sieci przewyższy zyski pochodzące
z towarów masowych. - Stosując Long Tail
docieramy do zdecydowanych i konkretnych
odbiorów, którzy wiedzą, co chcą nabyć.
Szukają tylko odpowiedniego dostawcy.
Zachęci ich cena, rabaty, gwarancja, czy
choćby bezpieczeństwo – dodaje Mateusz
Ostachowski, Kompan.pl.

W większości przypadków zatem Long Tail
sprawdzałaby się w odniesieniu do sklepów
ze sporym asortymentem. Ogrom oferty daje
możliwość odpowiedzenia na indywidualne
potrzeby pojedynczych użytkowników,
wykorzystanie „długiego ogona” – dotarcie
do każdego z nich z unikatową ofertą. Dla
przykładu Apple’s iTunes, który w swym
asortymencie posiada około 250 tys.
tytułów przekładających się na miliony płyt,
wydaje się zyskiwać więcej na
pozycjonowaniu na słowa niszowe, niż
sklepy muzyczne, w których do wyboru
klient ma około 15 tys. tytułów.

Długi ogon w SEM
Tomasz Frontczak w tekście pt. „Długi ogon
w SEM” podaje przykład wielojęzycznego
serwisu oferującego apartamenty w jednej
z europejskich stolic. Serwis promowany
jest dla kilkunastu fraz anglojęzycznych,
w tym także różnych kombinacji tych
samych fraz. Frontczak w swym tekście
stawia pytanie: „Ilu różnych kombinacji słów
kluczowych użyli internauci
w wyszukiwarkach, po czym dostali się na
wspomniany serwis?” Okazuje się, że w
drugiej połowie 2006 roku było to aż 6570
niepowtarzalnych zestawień. Faktem jest, że
najpopularniejsze dziesięć fraz przyczyniło
się do wygenerowania znacznego
wynoszącego ponad 15 proc. ruchu.

 Przykładowe

zapytania
internautów:

zawarcie umowy z hcwila
udzielenia przybicia
DELL Inspiron 1545 T4300
Slimitin suplement diety
Woman
kupić tytuł profesora
psychologii na białoruskim
targu i analizować horoskopy
sklepy na śląsku, które
prowadzi sprzedaż
wykładzin myjących
lowisko w bydgoszcz
computer servers and
laptops Kissimmee
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Rys: Robert Trojanowski
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Równocześnie jednak aż 84,89 proc. wizyt
pochodziło z tych fraz niszowych.
- Skuteczność pozycjonowania szerokiego
została potwierdzona już w niejednym
raporcie, a jego idea jest wdrożona i w ciągle
wdrażana w najbardziej znane sklepy
i serwisy internetowe (Empik, Merlin,
Allegro...). Longtailowe słowa kluczowe
(czyli te niszowe), generują ok. 70-80 proc.
ruchu i przynoszą większy zysk z inwestycji
niż słowa ogólne, np. laptopy – twierdzi
Robert Nowaczyk, współwłaściciel Top
Position.
Sytuacja, w której większość wizyt na danej
witrynie pochodzi nie z zapytań na hasła
kluczowe (na które prowadzona jest
najbardziej intensywna promocja serwisu),
ale z haseł pochodzących z „długiego ogona”,
jest coraz częstsza. Takie strony dzięki
strategii Long Tail mają realną możliwość
zaistnienia na wysokich pozycjach w
wynikach wyszukiwania SERP na dużą liczbę
różnych, związanych tematycznie fraz.
Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego,
że w większości przypadków sytuacja ta
dotyczy głównie dużych przedsiębiorstw.
One rzeczywiście wdrożyły już odpowiednie
procedury longtailowe i teraz zbierają
klientów. Jeśli idzie zaś o małe sklepy
internetowe, „długi ogon” w Polsce dopiero
raczkuje, a firm, które zdecydowały się na
tego typu strategie, nie będzie więcej niż 20
proc. – Na Zachodzie trend wprowadzania

optymalizacji pod kątem Long Tail
zadomowił się już na dobre i mogę
szacować, że około 70-80 proc. tamtejszych
sklepów będzie już gotowych pod „długi
ogon” – komentuje Nowaczyk.

Jak wdrożyć?
Osobnym zagadnieniem pozostaje sam
sposób przeprowadzenia longtailowej
kampanii tak, by efekty, jakie przynosi, były
zadowalające. - Najważniejszą kwestią
w momencie rozpoczynania wdrażania
„długiego ogona” jest tzw. optymalizacja
strony - to ona decyduje w głównej mierze
o docelowych wysokich pozycjach danego
sklepu pod nazwami produktów się w nim
mieszczących – wyjaśnia Robert Nowaczyk.
Optymalizacja sprowadzałaby się do
odpowiedniego przygotowania strony pod
kątem technicznym. – Ważne jest ustawienie
odpowiednich metatagów - title
i description (to drugie, jeżeli zostanie
dobrze skomponowane, istnieje szansa, że
przyniesie nam więcej odwiedzin na stronie
(CTR) oraz nagłówków: h1, h(x), jak i
dopracowanie odpowiedniego nasycenia
słów kluczowych w zależności od ilości
treści – dodaje Nowaczyk.
Kolejny krok to dobranie odpowiednich
słów kluczowych. Często są one
eksportowane z bazy danych sklepu

Jak wygląda
przygotowywanie
long tail dla strony
bądź kampanii?
Odpowiedni wybór słów
kluczowych.

SEO Copywriting, czyli
profesjonalna zmiana treści w
opisach wybranych produktów.
Deep Links – poprawne
podlinkowanie wybranych
podstron promowanej witryny
– linki pozycjonerskie.
Linkowanie wewnętrzne,
ułatwiające użytkownikowi
ruch po stronie www (web
usability).
Stworzenie unikalnych tytułów i
opisów podstron odpowiednio
nasyconych słowami
kluczowymi oraz ciekawych,
aby zachęcały użytkownika do
wybrania danej strony w
wynikach wyszukiwania.
Optymalizacja serwisu pod
pozycjonowanie: przyjazne
linki, odpowiednie nagłowni,
poprawienie błędów, które
powoduję nieprawidłowe
indeksowanie się w bazie
wyszukiwarki.


Źródło: Kompan.pl
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i dostarczane firmie pozycjonującej.
Niejednokrotnie bywa również, że sami
klienci wybierają np. 50 topowych
produktów, na które firma pozycjonująca
skupia największą uwagę. Mogą to być
produkty, na których jest np. największa
marża lub takie, które po prostu zalegają
w magazynach.
Anna Sikorska, SEO director w Adseo.pl
zwraca uwagę, że przy Long Tail istotne są
również przyjazne adresy podstron, a także
linkowanie wewnętrzne. Powodem tego jest
przede wszystkim fakt, że tak mocno
rozbudowane strony muszą ułatwić
robotom dostęp do wszystkich podstron,
a każda podstrona z kolei musi być
dopracowana zarówno pod kątem
marketingowym, jak i pod kątem SEO.
- Optymalizacja pod Long Tail musi być
wykonana profesjonalnie. Każda podstrona
serwisu musi mieć dopasowane do treści
metatagi - tytuł zawierający frazy kluczowe
oraz opis zachęcający do kliknięcia. Opisy
produktów muszą natomiast zawierać frazy
kluczowe. Liczy się również jakość tekstu
- wskazana pomoc seocopywritera –
przekonuje Sikorska.
Może się zdarzyć, że tak generowany ruch do
strony będzie niższy niż miałoby to miejsce
w przypadku kampanii tradycyjnej, czyli na
ogólne słowa kluczowe. Jak podkreślają
eksperci od SEM, za wystarczającą zaletę

uznać należałoby jednak samo to, iż dzięki
stosowaniu strategii Long Tail dotrzeć
można do konkretnych i zdecydowanych
osób. Taka sytuacja wydaje się być o wiele
bardziej utrudniona bez wykorzystania
„długiego ogona”.

SEO a PPC
Zarówno SEO, jak i PPC (Pay Per Click), które
wspólnie składają się na działania SEM, mają
jeden cel, czyli wypromowanie
pozycjonowanych nazw produktów, a co za
tym idzie - zwiększenie ruchu, konwersję
i sprzedaż. Między Long Tail w obu
przypadkach nie ma więc istotnych różnic.
Tym, co rzeczywiście można uznać za status
differentia obu strategii jest kwestia samej
ich realizacji – trochę inny jest jej charakter,
inny czas oczekiwania na skutki działań.
- Zarówno w przypadku pozycjonowania, jak
i kampanii PPC Long Tail – „długi ogon”,
pozycjonowanie szerokie polega na
promowaniu serwisu na frazy
doprecyzowane, powiązane ściśle
z tematyką danej podstrony. Są to frazy
niszowe, mało konkurencyjne, szczegółowe.
Takie pozycjonowanie dedykowane jest
rozbudowanym serwisom, portalom,
sklepom internetowym. Takie frazy
promujemy zarówno w SERP-ach, jak i w
płatnych wynikach – mówi Anna Sikorska.

SEM nie wymaga ingerencji
w kodzie strony, w SEO jest
to podstawa.
SEM - efekt jest
natychmiastowy, w SEO to
kilka miesięcy w zależności
od trudności branży.
SEM - treści linku
sponsorowanego możemy
zawsze zmieniać lub nawet
dobrać sobie klika, w SEO
ustalony jest jeden tytuł i
opis do produktu i nie zaleca
się ich zmiany.
W SEO i SEM funkcjonuje
inny sposób rozliczania, w
SEM płacimy za każde
kliknięcie.
W SEO produkt musi istnieć
na stronie, w SEM
niekoniecznie.
Źródło: Kompan.pl
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Koszty kampanii
Decyzja oparcia strategii pozycjonowania
nazw produktu na „długim ogonie” wiąże się
oczywiście z pewnymi kosztami. Wszyscy
eksperci podkreślają, że trudno jest
jednoznacznie stwierdzić, o kwotach jakiego
rzędu jest mowa. Anna Sikorska podkreśla,
że tak naprawdę wszystko zależy od tego,
jaki model rozliczeń przyjmie firma. - Nie
mamy sztywnych cenników. Im bardziej
rozbudowana kampania tym większe koszty
– dodaje.
Podobnego zdania jest Mateusz
Ostachowski: - Ceny strategii Long Tail mogą
wahać się od kilku tysięcy do kilkudziesięciu
tysięcy. W PPC płacimy za każde klikniecie
w link sponsorowany. Cena za kliknięcie dla
jednego słowa może wynieść średnio 10 gr.
w wzwyż – zależy od trudności, zatem
koszty są zdecydowanie większe niż w Long
tail SEO – komentuje.
Nowaczyk zaznacza, że koszty
pozycjonowania szerokiego są zazwyczaj
1/3 kosztów pozycjonowania tradycyjnego
dla danego sklepu. - Zakładając, że sklep
z laptopami, chciałby się pozycjonować np.
na słowa "Laptopy", "Komputery",
"Notebooki", zapłaciłby w granicach 3600 zł
(niestety są to właśnie bardzo ogólne słowa i
nieopłacalne), za pozycjonowanie szerokie

sklepu z w/w produktami klient zapłaciłby
w granicach 1200 zł – komentuje.
W przypadku linków sponsorowanych,
wymagany budżet na kampanię Google
AdWords przeprowadzoną na tym samym
przykładzie, mógłby się zmieścić również
w granicach 1000-1200 zł. Jednak, jak
podkreśla współwłaściciel Top Position,
w rzeczywistości nie ma górnej granicy
kosztów długiego ogona.

5 krótkich rad:
Wejścia z długiego ogona
mają wysoki współczynnik
konwersji, wykorzystaj je
więc w swojej strategii
marketingowej.
Projektując strukturę
serwisu mniej na uwadze
długi ogon (mod rewrite to
nie wszystko, pamiętaj o
content layering).
Pozyskując linki, nie linkuj
tylko do strony głównej i
różnicuj anchor linku.
W AdWords dodawaj słowa
kluczowe z długiego ogona,
dzieląc je na grupy. Używaj
różnych wersji opisów
linków sponsorowanych i
różnych landing pages.
Wejścia z długiego ogona
mogą Ci posłużyć do
budowania listy
negatywnych słów
kluczowych na potrzeby
reklamy płatnej w
wyszukiwarkach. Po co? Aby
zwiększać swoje CTR.
Źródło: Tomasz Frontczak, Długi
ogon w SEM – 3 przykłady i 5 rad
(www.sprawnymarketing.pl)
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Kiedy pozycjonowanie ma sens?
Aneta Zadroga

Wydawanie pieniędzy na pozycjonowanie ma sens tylko, jeśli ostatecznie firma na nim zarobi. Jeśli nasz
biznes opiera się o działania internetowe, nasza strona WWW realizuje cele marketingowe czy biznesowe, a
działania SEO są elementem strategii firmy, wtedy warto wydać pieniądze na pozycjonowanie.

J

ak przekonują eksperci, na początku
trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie:
Jaki cel ma mieć pozycjonowanie? Jeżeli
chodzi o wizerunek - warto wejść
w popularną frazę (jak np. „meble”). Jeżeli
mamy na myśli jakiekolwiek cele biznesowe:
sprzedaż czy pozyskiwanie kontaktów
(leadów) - zdecydowanie warto iść w “długi
ogon”. - Na pytanie klienta, czy iść w frazy
ogólne czy “długi ogon”, zawsze pytamy, co
chce osiągnąć. Potem dobierzemy środki.
Często zdarza się, że pozycjonowanie nie
będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem.
Alternatywą może być kampania linków
sponsorowanych. Efekt jest od zaraz: duża
ilość różnych fraz i często niższy koszt
- przyznaje Piotr Stanoch, Certyfikowany
Konsultant Google AdWords.

Co i za ile
Kiedy już wiemy, że chcemy pozycjonować,
zaczyna się najmniej przyjemna część

negocjacji - cena. Kalina, menedżerka
jednego z krakowskich sklepów
internetowych, przyznaje, że kilkanaście
miesięcy temu korzystała z usług sporej
agencji. - Płaciliśmy 600 zł miesięcznie,
a firma pozycjonowała nas na sześć
wybranych przez nas fraz. Efekty były żadne
- wspomina Kalina. Dlatego poradziła się
poleconego przez kolegę z branży
specjalisty. - Zaproponował trzy frazy i 300zł
miesięcznie. Po kwartale widać było wyniki.
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Dziś większość zamówień pochodzi z odsłon
w Google'ach - przyznaje menedżerka.
Ceny usług pozycjonowania zaczynają się od
kilkuset złotych miesięcznie. Górna granica
jest trudna do określenia. - Wpływ na cenę
mają zarówno branża, w której działa firma,
jak i konstrukcja firmowej strony
internetowej. Frazy z tematyki o małej
konkurencji, złożone z kilku słów, rzadko
wyszukiwane są tanie - mówi Tomasz
Więckowski, managing director
z Logicsearch. - Większość słów
z odpowiednich dla rynku finansów,
nieruchomości, ubezpieczeń, turystyki
należy do trudnych w pozycjonowaniu, czyli
droższych - wylicza. Co i za ile to największa
bolączka branży. - Mamy tak dużą rozpiętość
cenową, że dla jednej frazy, bez względu na
jej konkurencyjność koszty mogą wahać się
od 9,90 do nieskończoności - mówi Anna
Sikorska, SEO director w Adseo.pl.
- Najwięcej frustracji budzą właśnie
"profesjonaliści" za złotówkę lub 9,90,
którzy zwyczajnie psują usługę - dodaje.
Przy wycenie danej frazy jej
konkurencyjność to zaledwie jeden
z elementów. Ważny, ale nie jedyny. Na
wycenę ma wpływ wiek pozycjonowanej
domeny, historia serwisu w sieci, stopień
optymalizacji strony, jakość i ilość linków
zewnętrznych. Nie bez znaczenia jest
również to, jak prezentuje się - również

wedle powyższych wytycznych, pierwsza
dziesiątka. Drugie pytanie: czy korzystać
z dużej agencji ze sporym doświadczeniem,
czy też wybrać jednego specjalistę od SEO.
- Działanie z pojedynczym specjalistą nie
skazuje nas na porażkę. Są oni bardzo często
morderczo skuteczni. Problem może
wystąpić z oceną możliwości oceny jakości
specjalisty przed projektem. Z drugiej strony
ceny agencyjne zazwyczaj są wyższe
- przyznaje Marcin Siekierski z ACR.
- Często jest tak, że poza aspektem
ekonomicznym, czyli ruchem do osiągnięcia
z danej frazy, brane są pod uwagę inne
czynniki. Podstawowym jest branding.
Posiadanie pierwszej pozycji w wynikach
organicznych pomaga w pozycjonowaniu
(marketingowym) marki pod daną cechą.

Koszty SEO
uzależnione są od:
serwisu klienta – wieku
domeny, ilości linków i
jakości wykonania serwisu
konkurencji – im większa
tym trudniej pozycjonować,
potrzeba więcej czasu i
zasobów
kosztów własnych agencji
(pracownicy, biuro, telefony,
itp.)

Tak to robią profesjonaliści
Profesjonalne pozycjonowanie powinno być
podzielone na odpowiednie etapy: on-site
i off-site. Ten pierwszy rozpoczynamy od
kompleksowego audytu witryny pod kątem
jej czytelności dla robotów indeksujących.
- Na jego podstawie należy wdrożyć prace
optymalizacyjne, dopiero po ich
zakończeniu można przejść do drugiego
etapu (off-site) będącego pozycjonowaniem
witryny - zaznacza Michał Herok, managing
director z SEOgroup.
W praktyce, by proces pozycjonowania był
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efektywny, specjaliści odradzają frazy
uznane za ogólne. Działania SEO muszą być
traktowane jako długofalowe, które należy
również podtrzymywać. Jednak im dana
fraza jest bardziej ogólna i cieszy się większą
konkurencyjnością, tym proces ten jest
dłuższy. Koniec końców warto mieć na
uwadze, że wysoka pozycja w wynikach na
frazę ogólną nie musi gwarantować
wysokiego wskaźnika konwersji, tak jak
może to być w przypadku frazy bardziej
precyzyjnej.
- Warto pamiętać, że pozycja witryny w
wynikach wyszukiwania jest tylko efektem
pośrednim, wpływającym np. na
spontaniczną świadomość marki.
Bezpośrednim natomiast jest optymalizacja
wskaźnika ROI - podkreśla Herok. - Z całą
pewnością dużo ciężej jest skutecznie
wypozycjonować dany serwis na najbardziej
skomplikowane frazy. Warto przy okazji
nadmienić, iż żadna szanująca się agencja
nie jest w stanie zagwarantować, że np. dany
serwis w ciągu 2 miesięcy znajdzie się na
pierwszej pozycji w Google. Taką gwarancję
mógłby dać tylko sam Google - dodaje.
W przypadku pozycjonowania, często
dobrze zrobiona optymalizacja serwisu
(działania z zakresu OnSIte SEO), sprawia że
serwis zaczyna pojawiać się po wielu
hasłach, na które w wyszukiwarkach jest
mniejsza konkurencja. - W tej samej kwocie

możemy pozycjonować kilka
konkurencyjnych haseł lub kilkadziesiąt
mniej konkurencyjnych. Bardzo ważny jest
dobór odpowiedniej strategii dostosowanej
do celów biznesowych klienta i
charakterystyki branży. Są branże w których
za generowanie większości ruchu z
wyszukiwarek odpowiada kilka haseł (np.
praca, opony) - podkreśla Jacek Chruściany
z Performance Media. - W e-commerce z
kolei bardzo ważne jest zagospodarowanie
haseł z “długiego ogona”. Dlatego już na
etapie opracowania strategii widoczności w
wyszukiwarkach ważny jest odpowiedni
dobór słów kluczowych do pozycjonowania dodaje.

Agencje coraz
częściej rozliczają
SEO:
za uzyskany ruch
za określone akcje na stronie,
np. wypełnienie formularza
za dokonanie zakupu
(pracownicy, biuro, telefony,
itp.)

Walka o pierwsze miejsce
W przypadku walki o topowe pozycje przy
dużej konkurencji nie wystarczy samo
linkowanie, nieważne jak dobre zaplecze
mamy, czy ile punktów w SWL
przeznaczymy. - Ważne są: wiek, jakość i
ilość treści, jakość hostingu, struktura
linkowania wewnętrznego i zarządzanie
przepływem Page Rank na stronie - zdradza
Marcin Siekierski z ACR - W przypadku
tańszych fraz sprawa jest o wiele prostsza,
często wystarcza lekkie podlinkowanie
strony docelowej, ewentualnie poprawa
treści i zmiana w linkowaniu wewnętrznym
serwisu - dodaje.
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Rys: Robert Trojanowski
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Koszt pozycjonowania lidera w branży oraz
nowopowstałego serwisu po tym samym
zestawie słów może różnić się o
kilkadziesiąt procent. - Inny jest również
czas trwania projektu i osiągnięcie sukcesu
mierzonego obecnością na czołowych
pozycjach - podkreśla Chruściany. - Pod tym
względem zaczynamy zbliżać się do
zachodnich rynków, gdzie
wypozycjonowanie nowych serwisów po
konkurencyjnych frazach w krótko lub
średnioterminowej perspektywie jest
niemożliwe.
- W TradeDoubler pozycjonowanie
wyceniamy w modelu opłat godzinowych.
A więc koszty zależą bezpośrednio od
pracochłonności danego zadania. Nakład
pracy potrzebny do skutecznego
wypozycjonowania danego słowa zależy
przede wszystkim od konkurencji, a mniej
od popularności frazy - mówi Ludwik Ryng,
account manager w firmie TradeDoubler.
- Jeśli dane słowo jest popularne, a
konkurencja niska to koszt jego
wypozycjonowania nie będzie się istotnie
różnił od frazy mało popularnej także z
niskim poziomem konkurencji - zdradza.
- Firmy odchodzą od pozycjonowania
jednego słowa kluczowego, coraz więcej
określa pewne bezpieczne minimum np. trzy
słowa, przy jednym słowie kluczowym coraz
trudniej to wychodzi i wygląda też to jakby

nienaturalnie - przyznaje Robert Nowaczyk
z Top Position.
Można powiedzieć, że "walki" pomału
ucichają, coraz więcej stron z znajdujących
się w TOP10 pod mocne hasła usadawia się
tam na dobre, poprzez ich długą historię
- czy to pozycjonowania czy po prostu
istnienia w Sieci - co jest nagradzane przez
Google'a w postaci mocniejszej pozycji.
- Pole walki natomiast przechodzi pomału
na niszowe słowa kluczowe, bardziej
sprecyzowane a coraz częściej long-tailowe podkreśla Nowaczyk.

Nie tylko Google?
Co do walki w Google'ach o pierwszą
pozycję, Tomasz Więckowski nie ma
wątpliwości:
- Pierwsza pozycja na upatrzone frazy to
„święty Graal” każdej firmy, a pierwsza
pozycja jest jedna - mówi. Ta walka to
powód często abstrakcyjnie wysokich
kosztów dla konkurencyjnych słów
kluczowych. Zwykle wiążą się one z
długoterminowymi umowami i sukcesem
odłożonym w czasie. - Wszyscy chcą być
pierwsi, bo tu jest duży ruch, to dobrze
wygląda, jest się czym pochwalić prezesowi,
itd. - mówi Więckowski. - Tymczasem
prostsze i tańsze frazy mogą być dużo
bardziej skuteczne pod kątem sprzedaży

Marek Błyszczek
SEO/SEM specialist
Insignia
Jest to związane z większą
wiedzą klientów, a także
pozycjonerów.
Pozycjonowanie kilku fraz w
dobrze zoptymalizowanym
pod wyszukiwarki serwisie
może generować wejścia z
kilkuset, a nawet kilku tysięcy
fraz, za które klient przy
modelu płatności „za
konkretne pozycje fraz” nie
płaci. Działa to też w drugą
stronę, bywa tak, że klient
płaci agencji powiedzmy 100
zł miesięcznie za
wypozycjonowaną frazę, która
generuje niewielki ruch,
nieprzynoszący zysku
klientowi.
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oraz - co najważniejsze - uzyskiwania
zwrotu z inwestycji.
Nowe wyszukiwarki na rynku to oczywiście
nowe możliwości, mimo to trendy dotyczące
poszukiwania danych informacji są
identyczne dla całego rynku. - 97 proc.
internautów łączących się z polskimi
witrynami korzysta z silnika wyszukiwarki
Google. Możemy więc mówić o jej całkowitej
dominacji - mówi Michał Herok. - Bing
odnotowuje w Polsce niewielki wzrost, a
wizyty internautów wynoszą 1,5 proc.
Myślę, że można pokusić się o stwierdzenie,
że rynek w Polsce jest już pod tym kątem
podzielony i bardzo ciężko będzie się
jakiemukolwiek innemu graczowi przebić.
Kolejne wyszukiwarki niewiele zmieniają na
rynku SEO. Powód jest prosty – wszystkie
działają na podobnych zasadach. Czy to jest
Bing, Yahoo, NetSprint, Cuil, Hakia czy Ask to
ich algorytmy oparte są na zbliżonej
zasadzie polecania (czyli linkowania).
- Podobne części strony decydują później o
pozycji w wynikach wyszukiwania przyznaje Robert Sadowski, Kierownik ds.
Komunikacji Elektronicznej w NetSprint.pl. Liczą się przede wszystkim nazwa domeny,
tytuł strony, nagłówki, metatagi,
pogrubienia, słowa kluczowe w treści, opisy
obrazków, linki wewnętrzne i zewnętrzne wylicza, po czym dodaje - Pozycjoner
pracuje nad optymalizacją kodu serwisu i

zdobywaniem linków z innych
wartościowych serwisów. Obecnie nie
pozycjonuje się już serwisów pod konkretną
wyszukiwarkę.
Różnice w wyszukiwarkach istnieją na
poziomie interface’u, ilości przeszukiwanych
wyników, czasu dostępu, ilości zakładek z
różnymi typami plików czy informacji. Inne
podejście występuje także w sposobach
walki ze spamem, prezentacji podobnych
wyników wyszukiwania, czy w nowych
formach reklamowych. - Operatorzy
koncentrują się na potrzebach użytkownika
i to one mają największy wpływ na rozwój
wyszukiwarek - podkreśla Sadowski.
- Gdyby natomiast na rynku pojawił się gracz
z zupełnie różnym algorytmem oceny
serwisów, który zyskałby sympatię
internautów, to pozycjonerzy musieliby
dokładnie przeanalizować jego mechanizmy
punktacji i uwzględnić je w swoich pracach.
Dziś takiego gracza na rynku nie widać.

Przykładowe koszty
pozycjonowania:
ceny w SEO zaczynają się od
kilkudziesięciu złotych za frazę.
Oczywiście są też promocje
oferujące 1 PLN za frazę / słowo
ale są to jedynie działania
promocyjne
najdroższe frazy kosztują od
kilku tysięcy w górę (per fraza),
nie ma limitu cenowego
wypozycjonowanie sklepu w
bardzo konkurencyjnej branży,
to koszt sięgający kilku tysięcy
złotych miesięcznie i
kilkanaście miesięcy ciężkiej
pracy
niszowe serwisy to koszt około
100-200 zł miesięcznie i efekty
po 4-12 tygodniach
jeżeli SEO może wygenerować
zyski na poziomie powiedzmy
stu tysięcy, to koszt SEO na
poziomie 10-20 tyś złotych jest
akceptowalny.
wartość pierwszej pozycji na
frazę „kredyty hipoteczne”
TradeDoubler szacuje na ok.
500 tys. zł rocznie
fraza „maszyny do szycia” nie
jest warta według TradeDoubler
więcej niż 3 tys. zł rocznie

25
Raport interaktywnie.com: Marketing w wyszukiwarkach

Rozliczanie kosztów pozycjonowania - wywiad
Andrzej Cudny z Cube Group mówi o sposobach rozliczania kosztów SEO, o wabikach stosowanych przez
nieuczciwe firmy oraz o jakości pozyskanego ruchu.
Aneta Zadroga: Jaki jest najpopularniejszy
model rozliczeń z agencją?
Andrzej Cudny: Rozliczenie za projekt
przebudowy serwisu oraz stała opłata
miesięczna za pozycjonowanie. To model
stosowany przez duże agencje pozycjonujące
i bardzo „świadomego” klienta. Model
wymaga bardzo dużego zaufania klienta do
agencji – klient ryzykuje w krótkim terminie
ponoszeniem kosztów przy nieokreślonej
efektywności działań. W projekcie
definiowane są cele (raczej do uzyskania po
kilku miesiącach), które mogą wyznaczać
kryterium weryfikacji skuteczności agencji
SEO.

bierze na siebie ryzyko wyboru
nieskutecznych fraz kluczowych, które nie
przyniosą określonego dobrego ruchu.
Prostą metodą na przetestowanie
skuteczności doboru fraz kluczowych jest
uruchomienie kampanii w linkach
sponsorowanych adwords. W tym
przypadku warto przeanalizować dokładnie
ofertę agencji, bywa bowiem, że niektóre
gwarantują wyniki w Google jedynie dla
kryterium „Szukaj na stronach kategorii:
język polski”.

A co jeśli klient chce płacić za efekt?

Zdarza się, że frazy wybrane przez
klienta są uzupełniane listą prostych do
wypozycjonowania, ale nieskutecznych
dla klienta fraz wybranych przez
agencję...

Opłata za uzyskane pozycje dla wybranych
słów i fraz kluczowych to popularny model
rozliczeń pozycjonowania, kiedy klient płaci
za efekt, obecność swojego linku na
określonej pozycji. Decydując się na jakiś
zestaw fraz kluczowych i akceptując koszty

Tak. I po jakimś czasie okazuje się, że klient
uzyskuje szybkie efekty pozycjonowania
tylko dla fraz agencji bez efektów dla fraz
wybranych przez siebie. Tu pewnym
„wabikiem” stosowanym przez nieuczciwe
agencje SEO są bardzo niskie stawki dla

Andrzej Cudny
prezes zarządu
Cube Group
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bardzo trudnych w wypozycjonowania,
niezwykle popularnych słów kluczowych
(których efektów pozycjonowania klient
nigdy nie zobaczy).
Na co trzeba uważać, kiedy bierze się pod
uwagę model: "płacimy za wygenerowany
ruch z wyszukiwarek"?
Trzeba wtedy pamiętać, że uzyskiwany ruch
nie musi być ruchem dobrej jakości. Klient
ponosi koszty wzrostu swojej popularności
w Internecie uzyskanej dzięki także innym
działaniom marketingowym – płaci za ruch
podwójnie.
Czego najbardziej boją się agencje SEO?
Opłata za efekt: konwersje, lidy, sprzedaż –
model niezwykle ryzykowny dla agencji SEO,
w którym ponosi ona koszty
pozycjonowania, licząc na niepewne zyski.
Model, który może sprowadzać agencję SEO
do roli afilianta budującego zaplecze
przekierowujące ruch na stronę klienta. W
tym modelu bardzo często pozycjonowane
jest zaplecze, poprawa pozycji serwisu
klienta to efekt dodatkowy.
Rozmawiała Aneta Zadroga
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Czarny kapelusz pozycjonera
Grzegorz Miłkowski

W pogoni na szczyt można czasami zbłądzić i wybrać ścieżkę, która z prawdziwym pozycjonowaniem ma
niewiele wspólnego. Cel? Jak najszybsze zadowolenie klienta, czyli możliwie wysoka pozycja jego serwisu
w wynikach wyszukiwania. Warto mieć jednak świadomość, że na łamiących internetowe przepisy czeka
dotkliwa kara.

B

lack Hat SEO – bo o nim mowa – w
skrócie można zdefiniować jako
działania łamiące reguły danej
wyszukiwarki (najczęściej Google’a).
- Stosowanie nieetycznych metod
pozycjonowania jest celowym oszukiwaniem
algorytmu wyszukiwarki internetowej
– wyjaśnia Grzegorz Biolik z Kompan.pl.
Celem jest podniesienie pozycji w tzw.
„wynikach organicznych” w maksymalnie
szybkim tempie poprzez używanie
niedozwolonych metod. Mateusz Zyguła,
CEO & key account manager w Widzialni.pl,
dodaje, że nie ma znaczenia, czy w błąd
wprowadzają techniki używane na
pozycjonowanej stronie internetowej
(czynniki On-Site), czy też techniki użyte
poza nią (czynniki Off-Site). Te pierwsze to
techniki SEO związane z optymalizacją kodu
witryny. - Przykładem może być ukrywanie
tekstu poprzez nadanie mu koloru tła
– tłumaczy Zyguła. Do tej grupy można

również zaliczyć wprowadzanie słów
kluczowych sprzecznych z treścią witryny,
stosowanie ukrytych warstw czy tzw.
cloaking, czyli serwowanie robotom
wyszukiwarek specjalnie spreparowanej
wersji strony. Czynniki Off-Site to z kolei
techniki związane z propagowanie linków
związanych z pozycjonowanym serwisem.
– Będzie to popularyzacja adresu strony
poprzez automatyczne dodawanie linków
29
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kierujących do niej w komentarzach na
blogach, w księgach gości itd. W ten sposób
często reklamowana jest Viagra i kasyna
– mówi przedstawiciel Widzialni.pl.
Słowa Zyguły potwierdza Tomasz
Więckowski, managing director w
Logicsearch, który „czarne techniki” dzieli na
dwie grupy. Do pierwszej zalicza działania
związane z budową serwisu, natomiast do
drugiej z linkami. - Jeśli chodzi o budowę
strony, to niewskazane jest tworzenie
dużych ilości podstron, których celem jest
wyłącznie zbieranie użytkowników z
długiego ogona (doorpage). Unikać należy
kopiowania zawartości stron na różne
domeny, wyłącznie dla zwiększenia ruchu.
Przy linkach zabronione jest spamowanie
komentarzami, kupowanie samych linków
czy używanie systemów ich wymiany
– wylicza Więckowski.

Polacy liderami w wymianie
linków
- Ekspertami w dziedzinie systemów
wymiany linków są polscy pozycjonerzy. W
naszym kraju jest chyba najwięcej takowych
systemów. Linki pozycjonerskie zdobywa się
automatycznie, bez żadnego wysiłku – mówi
Grzegorz Biolik. Takie działania możliwe są
m.in. dzięki specjalnie spreparowanym
serwisom, przygotowanym właśnie pod

kątem systemów wymiany linków. W efekcie
można otrzymać tzw. punkty (swl), za które
można linkować własne serwisy.
Jak jednak zaznacza przedstawiciel
Kompan.pl, każda wyszukiwarka oparta jest
na swoim własnym algorytmie, dlatego nie
można jednoznacznie określić, czym tak
naprawdę są niedozwolone techniki
pozycjonowania. Warto mieć świadomość,
że samo Google we wskazówkach dla
webmasterów podaje wytyczne, jak należy
postępować, aby serwis mógł znaleźć się w
indeksie tej wyszukiwarki. Są tam również
zawarte informacje o nieetycznych
metodach pozycjonowania. Kaspar
Szymański z zespołu Search Quality w
Google podkreśla, że dokument ten świetnie
się sprawdził i nie wymaga już znaczących
aktualizacji. - Wskazówki Google nie mają
pełnić funkcji listy metod "black hat". Są
raczej źródłem informacji dla
początkujących webmasterów, którym
zależy na widoczności ich strony w
wynikach Google. Najważniejszym
przesłaniem jest: buduj strony dla
użytkowników, nie dla wyszukiwarek
– mówi Szymański
.
Zrzeszone w IAB Polska agencje SEM
przyjęły jednak pewien standard, którego
się trzymają. - Pierwsze zestawienie technik
Black Hat SEO przygotowane zostało i
opublikowane przez IAB Polska na

Mateusz Zyguła
CEO & key account manager
Widzialni.pl
Zauważamy napływ klientów,
którzy są niezadowoleni ze
współpracy z
dotychczasowymi firmami lub
składali już kilka lat wcześniej
zapytania odnośnie
pozycjonowania, a teraz
wracają już bardziej
wyedukowani. Jeszcze rok
temu praktycznie każdy
zgłaszający się do nas klient
nic nie wiedział o usłudze
pozycjonowania, ani wcześniej
z niej nie korzystał. Teraz
blisko 50 proc. spływających
zapytań dotyczy firm, które
miały już do czynienia z SEO.
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przełomie 2004 i 2005 roku – przypomina
Zbigniew Nowicki, managing director w
Bluerank.

Zbrodnia i kara
Łamanie zasad nie pozostaje jednak
bezkarne. - Na polskim rynku
niedościgniona pozostaje wyszukiwarka
Google, więc to ona dyktuje reguły. Dla stron,
które używały (umyślnie bądź
przypadkowo) niebezpiecznych technik
pozycjonowania przewidziane są kary
– zaznacza Tomasz Więckowski. Zwykle
witryna eliminowana jest na pewien okres z
wyników wyszukiwania. - W statystykach
widzimy drastyczny, 90-100 procentowy
spadek odwiedzin z tego źródła. Pozycje w
naturalnych wynikach wyszukiwania
spadają o kilkadziesiąt (do pozycji 80-90).
Taką karę nazywamy filtrem i jest to
poważne ostrzeżenie – podkreśla
Więckowski. Jest on najczęściej
spowodowany używaniem niedozwolonych
technik pozyskiwania linków, które kierują
na naszą stronę (np. poprzez spamowanie w
komentarzach na blogach bądź forach).
- Często trafiają do nas takie właśnie firmy,
szukając ratunku po tym, jak ich serwis
nagle zniknął z indeksu Google. Wtedy
zaczynają się interesować - dlaczego tak się
stało, co można zrobić, aby naprawić

sytuację i uniknąć podobnych w przyszłości
– mówi Zbigniew Nowicki. - Mieliśmy np.
zapytanie od niszowego sklepu, który trafił
poza 100 miejsce w wynikach
wyszukiwania, a jego obroty w ciągu
miesiąca zmniejszyły się
dwudziestopięciokrotnie. Następuje
wówczas wielkie zdziwienie i pytanie: jak to
możliwe i co można zrobić? – dodaje
Nowicki.
Surowszą karą jest tzw. ban, czyli karne
usunięcie witryny z wyszukiwarki. W takim
przypadku, nawet po wpisaniu adresu
strony do wyszukiwarki, nie pojawi się ona
w wynikach. - Ban najczęściej związany jest
z użyciem niedozwolonych technik
"On-Site", innymi słowy jest to
"przeoptymalizowanie" kodu strony np.
poprzez dodanie ukrytych warstw w kodzie
– wyjaśnia Mateusz Zyguła.
Google daje jednak ukaranym witrynom
możliwość odwołania. Używając narzędzia
dla webmasterów można wysłać formularz z
prośbą o przywrócenie strony do indeksu
lub zdjęcie filtra. - Wynik tej operacji nie jest
pewny oraz może trwać miesiącami
– zauważa Więckowski. W ekstremalnych
przypadkach firmy obsługujące działania
SEO polecają pozycjonowanie nowej
domeny.

Grzegorz Biolik
Kompan.pl
Nadal klienci stawiają na
efekty w pozycjonowaniu.
Chcą je osiągnąć w bardzo
krótkim czasie. Lecz
profesjonalna i uczciwa firma
SEO od razu powinna mówić o
konsekwencjach z tego
płynących. Jeśli taki dialog ma
miejsce, to świadomość
klienta jest zdecydowanie
większa. Woli on dłużej
poczekać na efekty i nie chce
ryzykować.
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REKLAMA

- Warto pamiętać, że nie zawsze nałożenie
kary przez wyszukiwarkę związane jest z
nieprawidłowymi działaniami firmy SEO.
Fluktuacja wyników - w tym spadki - może
być spowodowana również zmianami w
algorytmie wyszukiwarki oraz błędami bądź
awarią strony (np. wyłączeniem jej na kilka
godzin lub dni) – uczula Zyguła.

Prawo sięgnie pod czarny
kapelusz
Może dojść również do sytuacji, w której
firma SEO podejmie decyzję o użyciu
nieetycznych metod bez konsultacji z samym
klientem, którego serwis pozycjonuje. Warto
mieć świadomość, że w takim przypadku ma
zastosowanie art. 17 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. - Czynu
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy
dopuszcza się agencja reklamowa bądź inny
przedsiębiorca, który daną reklamę
opracował – podkreśla Olgierd Rudak,
prawnik w Grupie Money.pl. Jego zdaniem
stosowanie technik Black Hat SEO naraża na
odpowiedzialność także podmiot oferujący
usługi w zakresie nieetycznej reklamy.
Co w takiej sytuacji może począć oszukany
klient firmy SEO? W pierwszej kolejności
powinien bezzwłocznie wezwać swojego
SEO-wca do zaprzestania stosowania
„czarnych technik” i postarać się uzyskać od
14

niego pisemne oświadczenie, że wybór
takiej a nie innej metody nie wynikał z
zamówienia klienta. - Jest to bardzo istotne z
punktu widzenia odpowiedzialności za czyn
oraz ewentualnego regresu (jeśli
nieszczęsny przedsiębiorca zostałby przez
kogoś zobowiązany do naprawienia szkody)
– wyjaśnia Rudak oraz dodaje, że klient - ze
względu na nieprawidłowy sposób
wykonywania świadczenia - będzie w takim
przypadku uprawniony do odstąpienia od
umowy.

Klienci wiedzą coraz więcej?
Na szczęście w ciągu ostatnich kilku lat,
wraz z popularyzacją Sieci, rośnie również
wiedza na temat działań SEO. Jak mówią
eksperci,, klienci coraz częściej pytają nie
tylko „za ile?”, ale również interesują się
„jak?”. - Zaczynają zdawać sobie sprawę z
zagrożeń, jakie może nieść nieumiejętne lub
ryzykowne pozycjonowanie. Rosnąca
świadomość produktów to zawsze pozytyw
– podkreśla Tomasz Więckowski z
Logicsearch.
Potwierdza to także Kaspar Szymański z
Google: - Spamu pojawiającego się w
wynikach wyszukiwania jest coraz mniej.
Widzę głównie dwa powody dlaczego tak
jest: udoskonalone metody zwalczania
spamu oraz wzmożona komunikacja z

webmasterami. Dzięki wydajniejszym oraz
nowym sposobom walki, spamowanie coraz
mniej się opłaca. To spostrzeżenie, jakim
niejednokrotnie dzielili się ze mną
doświadczeni webmasterzy – mówi. Jego
zdaniem wpływ na to ma również
wykorzystanie różnych mediów, takich jak
fora pomocy, blogi Google, oficjalne kanały
na YouTube, wywiady oraz udział w
konferencjach. - Zespól Search Quality w
Google pomaga zapobiegać powstawaniu
spamu bardziej niż miało to miejsce 3 lub 4
lata temu – dodaje Szymański.
Niestety wciąż wiele firm korzystających z
pozycjonowania przedkłada szybkie efekty
nad bezpieczeństwo. I tutaj nie ma reguły w
kwestii tego, jakie osoby najczęściej
interesują się działaniami Black Hat SEO. Zazwyczaj większe zainteresowanie takimi
metodami jest wśród klientów, którzy „już
coś w sieci robili” i wiedzą, że można
dochodzić do celu różnymi drogami – mówi
Piotr Stanoch z Trendmaker.
Wiele zależy również od prowadzonej
działalności przez klienta oraz od jego
pozycji na rynku. - Na pewno instytucje
zaufania publicznego, takie jak banki czy
ubezpieczalnie oraz firmy ze stabilną
sytuacją finansową, dużo łatwiej przekonać
do tego, że na efekty należy spokojnie czekać
– zauważa Mateusz Zyguła z Widzialni.pl. Na
przeciwnym biegunie znajdują się
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właściciele prywatnych, nastawionych na
szybki zysk firm oraz osoby, które właśnie
stworzyły nowy biznes, oparty tylko na
sprzedaży internetowej.
Specjaliści podkreślają jednak, że spora
grupa korzystających z ich usług, posiada
jedynie cząstkową wiedzę na temat
nieetycznych technik. W efekcie podchodzą
nieufnie do branży SEO. - Jest to zapewne
związane z tym, że w naszej branży istnieją
firmy, które „straszą” potencjalnych klientów
nielegalnymi technikami, w tym samym
czasie - w celu ich pozyskania - wybielając
swoje umiejętności – mówi Zyguła oraz
dodaje: - Takie firmy często mówią swoim
klientom, że jeśli nie podejmą z nimi
współpracy, to na pewno inna firma użyje
wobec nich nielegalnych technik.
Przed podjęciem współpracy warto więc
sprawdzić, co na temat danej firmy SEO
„mówi Internet”, gdyż wiedza pozyskana w
ten uchroni przed stratą pieniędzy oraz
przed niepotrzebnym stresem. W sieci
znaleźć można wiele stron czy blogów, które
zawierają szczegółowe opisy współpracy z
różnymi, działającymi na rynku SEO
firmami. Wśród nich znajduje się m.in.
oficjalny blog Google Polska. - Warto
odwiedzić też takie strony jak www.faktymity-seo.info czy
www.forum.optymalizacja.com. Wystarczy
wpisać tam nazwę firmy, z którą zamierzamy

Czego należy unikać w działaniach SEO
Dużego nagromadzenia słów kluczowych w treści strony.
Dużego nagromadzenia słów kluczowych w sekcji HEAD.
Zbyt dużej liczby nagłówków (przede wszystkim znaczniki H1, H2, H3 ...) ze słowami
kluczowymi.
Słów kluczowych niezgodnych z treścią serwisu.
Ukrywania słów kluczowych:
-użycie słów kluczowych w kolorze tła, - umieszczenie na niewidocznym elemencie
strony słów kluczowych (ukryta warstwa, warstwa przesunięta, np. o 20 000 px)
-cloaking - skierowanie robota wyszukiwarki na zupełne inny. specjalnie spreparowany
pod pozycjonowane słowa kluczowe serwis.
Stosowania systemów wymiany linków (swl).
Sztucznych linków, umieszczanych na serwisach, na których są zawarte same
odnośniki – są to tzw. farmy linków.
Dorway pages, czyli serwisów, które wypełnione są bezwartościową treścią dla
internauty i zawierają jedynie odnośniki do promowanych serwisów.
Obniżenia pozycji stron, które znajdują się na czołowych miejscach w wynikach
wyszukiwania. Nie jest to do końca udowodnione, ale można stosować różne zabiegi ze
stronami konkurencji:
-powielenie całego serwisu, używając do tego "starej domeny", która może być
znacznie "silniejsza" od domeny konkurencji,
-nagły przyrost linków pozycjonerskich,- używanie linków pozycjonerskich
kierowanych ze stron o "złej" opinii.
Źródło: Kompan.pl
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współpracować, i zapoznać się z opiniami na
jej temat – mówi Biolik z Kompan.pl.
- Zazwyczaj wystarczą jednak spotkania z
paroma firmami – wtedy klient może
zobaczyć różne podejścia do sprawy –
dodaje Piotr Stanoch.
- Artykuły prasowe, konferencje i szkolenia,
doświadczenia ze współpracy z firmami z
rynku oraz szum medialny wokół SEM
zmieniają sposób postrzegania naszych
potencjalnych klientów. Pojawiają się
pytania o bezpieczeństwo działań i ryzyko
związane z pozycjonowaniem – wylicza
Tomasz Więckowski. Jego zdaniem dziś
łatwiej przekonać klienta do
systematycznych i długookresowych
działań, które są bezpieczne. Rynek zaczyna
godzić się z prostym faktem: na wyniki
pozycjonowania trzeba poczekać pewien
okres. Taka komunikacja zaczyna być
również akceptowana przez samych
klientów.

Przed podpisaniem umowy najlepiej sprawdzić, czy nie
zostały w niej zawarte wątpliwe zapisy. Należy unikać m.in.:
Umowy na pozycjonowanie mającej długi okres wypowiedzenia (zdarza się, że
niektóre firmy żądają nawet 9 miesięcy).
Umowy, której rozwiązanie wiąże się z ogromną karą finansową.
Umowy pisanej pod firmę pozycjonerską, a nie pod klienta i jego oczekiwania.
Umowy budżetowej, w której proponuje się pozycjonowanie 30 słów kluczowych w
cenie np. 1500 zł netto. Aby osiągnąć przewidziany budżet, wystarczy
wypozycjonować tylko 10 słów. Reszta słów będzie w ogóle zaniedbana i na dalekich
pozycjach w wyszukiwarce.
Źródło: Kompan.pl
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W marketingu liczy się kontekst?
Dominik Szarek

Jakie są największe zalety reklamy w sieciach kontekstowych i kto powinien przyjrzeć się jej bliżej? I
wreszcie – jakie prognozy na temat przyszłości sieci kontekstowych snują specjaliści i praktycy?

R

eklama w sieciach kontekstowych to
już niemal nieodłączny element
budżetów przeznaczanych na
działania wspierające reklamę w
wyszukiwarkach. W założeniu ma ona
pozwalać na dokładniejsze targetowanie
reklam i prezentowanie ich teoretycznie
najbardziej zainteresowanej grupie
docelowej oraz kreowanie popytu. Czy
jednak w praktyce zdaje ona egzamin i
wywiązuje się ze swej roli?
Mówiąc o Search Engine Marketingu, nie
sposób nie wspomnieć o reklamie w sieciach
kontekstowych – ale czy aby na pewno?
Część specjalistów broni tego stanowiska,
dostrzegając w reklamie kontekstowej i
reklamie w wyszukiwarkach podobną
zasadę działania, która opiera się na
dopasowaniu przekazu reklamowego do
otoczenia, w którym znajduje się internauta
i informacji, którymi jest zainteresowany.
Inni przestrzegają natomiast przed
zaliczaniem reklamy kontekstowej do

działań SEM. - Reklama kontekstowa i
reklama na samodzielnie dobranych
stronach WWW nie jest reklamą w
wyszukiwarkach i tej formy promocji nie
można traktować jako Search Engine
Marketing. To, że w kilku systemach do
emisji boksów sponsorowanych (m.in.
Adwords i Adkontekst) można jednocześnie
uaktywnić reklamę na stronach
internetowych, to jedynie dodatek
i ułatwienie, jednakże nie świadczy o
powiązaniu pomiędzy promocją w wynikach
36
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wyszukiwania a promocją w sieci stron
partnerskich – twierdzi Wojciech
Szymański, kierownik Działu Promocji w
Wyszukiwarkach w firmie Ideo.

Dlaczego warto reklamować się
w sieciach kontekstowych?
Niezależnie od tego, reklama w sieciach
kontekstowych z roku na rok zyskuje na
popularności i jest coraz częściej
wykorzystywana jako wsparcie dla
tradycyjnych kampanii w wyszukiwarkach.
Jak zauważa Łukasz Duda, dyrektor sieci
Adkontekst, reklama kontekstowa swoją
popularność zdobyła między innymi dzięki
połączeniu takich zalet, jak: precyzyjne
targetowanie, duży zasięg reklamowy,
relatywnie wysoka jakość oraz stosunkowo
niskie koszty dotarcia. - Wykorzystane w
systemach reklamy kontekstowej
zaawansowane mechanizmy analizy
językowej i semantycznej powodują, że
reklamy prezentowane są najbardziej
adekwatnej grupie docelowej. Dodatkowo,
możliwość szczegółowego budżetowania
kampanii oraz zawężania emisji do wybranej
kategorii tematycznej, konkretnej witryny
oraz dostępne opcje geotargetowania
sprawiają, że reklamodawca może w pełni
zarządzać kampanią i optymalizować koszty
dotarcia – twierdzi Łukasz Duda. Słowa te
potwierdza Piotr Stanoch, SEM manager w

Trendmaker: - Sieć kontekstowa pozwala
rozszerzyć zasięg kampanii bardzo szybko i
stosunkowo niskim kosztem. Zawsze jednak
trzeba indywidualnie rozważyć, czy osiągnie
to zakładane cele biznesowe.
Głównym założeniem wykorzystania sieci
kontekstowych jest precyzyjne dopasowanie
reklam do kontekstu witryny, w której jest
ona wyświetlana. Producent sprzętu
fotograficznego może bowiem dużo łatwiej
znaleźć potencjalnych klientów wśród
czytelników artykułu na temat obiektywów
szerokokątnych niż na stronach o zupełnie
odmiennej tematyce.
W kilku zdaniach zasadę działania sieci
kontekstowych stara się opisać Mateusz
Ostachowski, dyrektor sprzedaży w
Kompan.pl: - Wyszukiwarką trafiamy do
osób, które już podjęły decyzję, że są czymś
zainteresowane (mają potrzebę) i trafiamy
do nich z komunikatem reklamowym w
momencie, kiedy sami o tym myślą (chcę
jechać na wakacje, wziąć kredyt, kupić
kafelki itp.). Często jednak internauta nie ma
sprecyzowanych potrzeb. Reklama
kontekstowa ma zatem kreować taką
potrzebę. Ja chcę, żeby internauta czytając
informację o zmianach klimatu, zobaczył
obok malutką reklamę, że warto zobaczyć
Karaiby. Żeby zaczął Pan to rozważać, bo
wcześniej Pan o tym nie myślał, myślał Pan o
Egipcie, ale teraz Pan wie, że poziom morza
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się podnosi i tych wysp może za kilka lat nie
być. I kiedy już omówi to Pan z bliską osobą,
zapewne wpisze Pan w wyszukiwarkę „last
minute bermudy” – z tego powodu kampanie
łączone mają większą skuteczność.

Co oferują nam sieci?
W ofercie produktowej sieci kontekstowych
znajdziemy reklamy tekstowe, tekstowograficzne, graficzne, flash oraz wideo,
emitowane zarówno w treści strony, jak i na
dodatkowej warstwie (czyli tzw. reklamy
typu intext). - Wielość dostępnych form
reklamowych sprawia, że kampanie w
sieciach kontekstowych mogą być
wykorzystywane przy realizowaniu strategii
marketingowych ukierunkowanych nie tylko
na wzrost sprzedaży, budowanie zasięgu, ale
także na zwiększenie rozpoznawalności
marki – twierdzi Łukasz Duda z Adkontekst.
Dzięki wykorzystaniu rozmaitych form
reklamowych możemy więc osiągać różne
cele. Specjaliści wskazują na trzy główne
założenia, które przyświecają klientom sieci
kontekstowych.
Pierwszym z nich jest budowanie
świadomości marki poprzez kampanie
brandingowe, wykorzystujące najczęściej
kilka dostępnych formatów. Kolejnym
rodzajem kampanii, które możemy
realizować za pomocą sieci kontekstowych
są te, nastawione na efekt i sprzedaż. Dzięki

dokładniejszemu zdefiniowaniu grupy
docelowej i określeniu stawki za wykonanie
konkretnej akcji przez użytkownika, cieszą
się one sporą popularnością,
w szczególności wśród właścicieli sklepów
internetowych, a także m.in. w branży
finansowej i ubezpieczeniowej. Wreszcie za
pomocą wymienionych wyżej form
reklamowych możemy przeprowadzać
kampanie zasięgowe, których celem jest
przekierowanie na stronę reklamodawcy jak
największego ruchu – takim działaniom
sprzyja spory zasięg polskich sieci
kontekstowych.

Gdzie się reklamować?
Na czele wiodących sieci kontekstowych
dostępnych polskim reklamodawcom
znajduje się należący do Google system
AdWords. Jego zaletą – podobnie jak sieci
Adkontekst zarządzanej przez Wirtualną
Polskę i NetSprint – jest umożliwienie
prowadzenia kampanii jednocześnie w
serwisach partnerskich i wyszukiwarkach
(odpowiednio Google i NetSprint), z których
korzystają też największe polskie portale. Te
posiadają również własne sieci, jak
OnetKontekst (Onet.pl), czy AdSearch
(Interia.pl). Reklamodawcy zainteresowani
reklamą kontekstową powinni też przyjrzeć
się ofercie sieci SmartContext, która emituje
reklamy w serwisach właściciela –
38
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ARBOInteractive, a także zwrócić uwagę na Xclaim, należącą do sieci Ad.Net, czy BusinessClick
(własność Grupy Money.pl) emitującą reklamy w serwisach o tematyce biznesowej.

Przykładowe cenniki sieci Xclaim i SmartContext:

Xclaim*
Format

SmartContext**

CPC

CPM

CPC

CPM

Tekst

1,00 zł

60,00 zł

0,30-0,36 zł

brak

Tekst + grafika

1,50-2,00 zł

80,00-100,00 zł

1,50-1,80 zł

brak

Flash

3,00 zł

160,00 zł

2,50-3,00 zł

160,00-192,00 zł

Video

brak

200, 00 zł

3,00-3,60 zł

200,00-240,00 zł

*Xclaim: Ceny Rate Card w PLN nie zawierają 22% VAT; Ceny CPC dotyczą zamówień do 20 000 zł RC
**SmartContext: Ceny RC; W przypadku kampanii „Tekst” brak rabatów
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Do zalet reklamy w sieciach kontekstowych
– oprócz możliwości dokładnego
targetowania przekazu - możemy z
pewnością zaliczyć jej spory zasięg,
możliwość wyboru spośród kilku formatów
oraz niską cenę za kliknięcie. Kolejnym
plusem, który wymienia Łukasz Duda, jest
prostota rozliczeń. - Zazwyczaj dokonuje się
ich w modelu aukcyjnym CPC/PPC,
alternatywnie CPM – mówi dyrektor sieci
Adkontekst. Częściej stosowany jest ten
pierwszy, w którym reklamodawca płaci
wyłącznie za kliknięcia, przenoszące
internautę na docelową witrynę, a nie – jak
w przypadku CPM – za samo wyświetlenie
reklamy.
Oprócz plusów, specjaliści dostrzegają
również pewne niedoskonałości reklamy
kontekstowej. Piotr Stanoch twierdzi, że
zdecydowanym minusem jest częsta słaba
korelacja pomiędzy treścią reklamy i strony.
- Winę częściowo ponoszą tutaj
reklamodawcy, którzy nie monitorują
odpowiednio kampanii; z drugiej zaś strony
system (jak Google AdWords), który
automatycznie próbuje dobrać strony WWW
do kampanii. Z kolei Aneta MondryGałecka, Group PPC Manager w Bluerank
dostrzega zagrożenie związane z fałszywymi
kliknięciami. - W sieci jest sporo tzw. witryn
MFA (made for AdSense), które zawierają
niewiele treści, ale są naszpikowane hasłami
związanymi z nośnym tematem np.

ubezpieczenia. Strony te również
charakteryzują się dużą ilością modułów
AdSense, czasem w ilości niedozwolonej.
Kliki pochodzące z tych stron są bardzo
wątpliwej jakości – mówi Mondry-Gałecka.

I dla mnie i dla Ciebie?
Kto w takim razie powinien zainteresować
się tą formą e-marketingu? Wśród
specjalistów nie ma w tej kwestii zgodności.
Jedni – jak Wojciech Szymański z Ideo – są
zdania, że najlepiej sprawdza się ona w
przypadku dużych graczy. - Odradzam
korzystanie z reklamy kontekstowej firmom
działającym lokalnie – przykładowo, jeśli
jesteśmy właścicielem rodzinnej firmy
produkującej ozdoby świąteczne i nasz
rynek jest tylko w niewielkim regionie, to
reklama kontekstowa może nie przynieść
pożądanych efektów. Musimy pamiętać, że
promując się kontekstowo trafiamy do
„mas”. O reklamie kontekstowej powinny
pomyśleć przede wszystkim portale, którym
zależy na dużym zasięgu i sporej
odwiedzalności - twierdzi Szymański.

Wojciech Szymański
kierownik działu promocji w
wyszukiwarkach
Ideo
Jest sporo pozytywnych
aspektów promocji w
sieciach kontekstowych.
Przede wszystkim jest to
doskonałe uzupełnienie
reklamy w wyszukiwarkach
internetowych, a także
możliwość wykorzystania tej
formy reklamy jako
ekwiwalentu dla
standardowych banerów.

Niektórzy są jednak odmienne zdania i
podkreślają, że korzystać z niej mogą
wszyscy zainteresowani. Jak stwierdza
Tomasz Musiał, general manager w
BusinessClick, reklama w sieciach
kontekstowych jest świetną formą reklamy
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dla każdej grupy klientów. - Przy
odpowiednio zdefiniowanych celach
reklama w sieci kontekstowej nadaje się
zarówno dla małych klientów dysponujących
budżetem wielkości kilkaset złotych, jak
również dla największych graczy na rynku –
mówi Musiał. W tym poglądzie wtóruje mu
Piotr Stanoch z Trendmaker, który zaznacza,
że reklama w sieciach kontekstowych
dociera do użytkownika końcowego, który
większość czasu spędza na stronach WWW,
a nie w wyszukiwarce. - Właśnie z tego
powodu można wykorzystać reklamę w sieci
dla firm, które poza sprzedażą dbają o stałą
obecność w sieci i wsparcie wizerunku.
Reklama w sieciach kontekstowych nie
będzie często odpowiednia dla firm, gdzie
liczy się szybkie ROI. Tutaj zdecydowanie
lepsze jest wyszukiwarka. Najczęściej trzeba
zadbać, aby odpowiednio zbilansować udział
reklam w wyszukiwarce i w sieci
partnerskiej – zauważa Stanoch.

A co nas czeka w przyszłości?
Na to pytanie nie sposób udzielić
jednoznacznej odpowiedzi, jednak w głosach
specjalistów można dostrzec spójne
prognozy. Według nich coraz więcej firm
będzie wykorzystywać sieci kontekstowe.
Podkreślają też znaczenie Google w edukacji
rynku i wprowadzaniu nowoczesnych
rozwiązań – głównie w zakresie

targetowania. Nie ma wśród nich jednak
zgodności co do wykorzystania bardziej
zaawansowanych formatów, jak flash czy
wideo. Łukasz Duda oraz Mateusz
Ostachowski prognozują zdecydowany
wzrost wyświetleń formatów rich (grafika,
wideo). - To jest ciekawsze, kosztuje tyle
samo. Bliższy jest zmierzch reklamy
intertekstowej – dane porównawcze
pokazują niską skuteczność tej formy –
twierdzi Ostachowski. Odwrotnego zdania
jest natomiast Wojciech Szymański, który
nie przewiduje, aby reklama wideo
osiągnęła wielki sukces w reklamie
kontekstowej. - Głównie wynika to z
trudności, jakie dostarcza stworzenie filmu.
Nawet kilkusekundowy film jest cięższy i
droższy do przygotowania niż baner
flashowy, nie wspominając już o zwykłej
reklamie tekstowej – mówi Szymański, który
ma również nadzieję, że wszystkie systemy
reklamy kontekstowej opracują lepsze
sposoby zabezpieczanie przed zjawiskiem
Click Fraud, czyli procederem polegającym
na sztucznym generowaniu nieuczciwych
kliknięć w płatne linki.
Według Tomasza Musiała w przyszłym roku
wydatki na reklamę w wyszukiwarkach i
sieciach kontekstowych, mimo okresu
spowolnienia gospodarczego, będą nadal
rosnąć szybciej niż wydatki na e-reklamę
ogółem, choć już nie tak szybko jak miało to
miejsce przez ostatnie 3 lata. - W okresie

Tomasz Musiał
general manager
BusinessClick.com
Reklama w wyszukiwarkach
oraz sieciach kontekstowych
awansowała w ciągu ostatnich
6 lat z niszowej formy reklamy
na drugie miejsce w
internetowym media-mix. Z
prognozowanych przez PwC i
IAB 670 mln zł wydanych na
reklamę internetową w
pierwszym półroczu 2009,
167 mln zł trafiło na reklamę
SEM. Z tej kwoty blisko 1/3
została skierowana
bezpośrednio do reklamy w
sieciach kontekstowych.
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spowolnienia gospodarczego zauważamy
coraz większą alokację wydatków
e-marketingowych na reklamę w
wyszukiwarkach oraz sieciach
kontekstowych. Z punktu widzenia
wyszukiwarek oraz sieci kontekstowych jest
to oczywiście korzyść, jednak powoduje
coraz większy „tłok” reklamodawców na
najpopularniejsze słowa oraz grupy
tematyczne – zauważa Musiał. - Zjawisko to
prowadzi do sytuacji, w której zarządzanie
reklamą w wyszukiwarce oraz sieciach
kontekstowych będzie wymagało coraz
większej specjalistycznej wiedzy, użycia
bardziej złożonych narzędzi analitycznych
ale również będzie prowadziło do
profesjonalizacji usług – dodaje. Na ważny
aspekt zwraca uwagę Łukasz Duda. Ze
względu na rosnące zainteresowanie
użytkowników serwisami
społecznościowymi, pojawi się coraz
większe zapotrzebowanie na reklamę w tych
serwisach. - W przypadku tak specyficznych
serwisów ważne jest jednak stworzenie
produktu reklamowego, który będzie na tyle
nieinwazyjny, że nie uderzy w niezawisłość
opinii pozostawionych przez użytkowników,
a z drugiej strony pozwoli reklamie wpływać
na postawy, emocje i przekonywać do
wykonania akcji – uczula Duda.

14

Klucz do sukcesu kampanii SEM
Anna Chodacka

No właśnie. Czy duży budżet to zawsze murowane powodzenie kampanii? A może plan i świetny pomysł – w
końcu to czynniki, które decydują o sukcesie nie tylko, jeśli chodzi o kampanie SEM. A może agencja, która z
niewielkich środków potrafi „wycisnąć” maksimum?

K

ażdy budżet klienta stanowi kwotę, z
której agencja interaktywna będzie
przez tego klienta rozliczana.
- Niezależnie od jego wysokości (część branż
nie potrzebuje dużych nakładów), kluczową
kwestię odegra budowa dobrego startu
kampanii i późniejsza optymalizacja – uważa
Piotr Stanoch, certyfikowany konsultant
Google AdWords z Trendmaker.pl.
Zasady planowania kampanii SEM
Każda kampania to osobny budżet, raz
mniejszy, który od agencji wymaga więcej
„gimnastyki” lub ten większy, który
umożliwia „zabawę z formą” czy
przetestowanie pewnych rozwiązań zanim
się je uruchomi.
Paweł Gąsowski, e-marketing manager z
MaiPa.pl, przy planowaniu kampanii
sugeruje zwrócić uwagę w pierwszej
kolejności na odpowiedni dobór słów
kluczowych. - Z wyborem słów wiąże się
konieczność dokładnego poznania branży

reklamodawcy, jak również analiza
konkurencji. Przede wszystkim musimy
postawić się w roli kupującego i spróbować
wyszczególnić kilka słów bądź fraz, które
sami byśmy wpisali, szukając danego
produktu – proponuje Gąsowski.
- Doskonałym narzędziem ułatwiającym
wybór jest „Narzędzie słów kluczowych
Google” (na przykładzie AdWords), które
jest ogólnodostępne. Podpowie ono, które z
podanych przez nas słów kluczowych
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najczęściej wybierane są przez osoby
korzystające z Google.pl . Zaproponuje swoje
własne typy, które uważa za odpowiednie i
pomocne przy prowadzeniu naszej kampanii
– wylicza.
Z kolei Piotr Stanoch zwraca uwagę na
określenie celów jakie ma osiągnąć
kampania. - Kluczowe jest zbudowanie
strategii – inaczej będzie wyglądać kampania
mająca pobudzić sprzedaż, inaczej
pozyskująca leady, zachęcająca do udziału w
konkursie, inaczej odsłonowa (dzięki sieci
partnerskiej), a inaczej zaznaczanie
obecności w sieci i generowanie ruchu –
stwierdza Stanoch.
Zgadza się z nim Aneta Mondry – Gałecka,
group PPC manager, z Bluerank: - Podczas
planowania kampanii linków
sponsorowanych zawsze wychodzimy od
zdefiniowania wraz z klientem celów
kampanii oraz grupy docelowej – zaznacza.
- Wtedy też zostaje określony budżet na
media, czyli na zakup linków. Planowanie
kampanii sprowadza się zatem do
zaproponowania takich źródeł ruchu, które
pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu
kampanii. Ta zasada dotyczy wszystkich
kampanii, zarówno tych z małymi
budżetami, jak i tych z naprawdę pokaźnymi.
Różnica jest jedynie w doborze narzędzi –
uważa specjalistka z Bluerank.

Mały budżet kontra duży budżet
Marcin Siekierski, dyrektor SEM z ACR,
podkreśla zalety dużego budżetu w
kontekście planowania kampanii SEM.
– Większy budżet pozwala na horyzontalne
podejście. Oznacza to, że możemy
wystartować maksymalnie szeroko jeżeli
chodzi o zasób słów kluczowych – tłumaczy
Siekierski. - Wraz z otrzymywaniem
statystyk możemy pauzować słowa, które
działają słabiej. W przypadku kampanii z
małym budżetem, możliwa jest jedynie
strategia odwrotna. Wybierane są jedynie
słowa kluczowe, które zapewnią nam zysk.
Tutaj nie ma miejsca na wykorzystanie
droższych, mniej efektywnych słów. Nie
oznacza to, że mniejsze budżety są
obsługiwane obiektywnie lepiej - one po
prostu "mniej wybaczają" – uważa
Siekierski.

Marcin Siekierski
dyrektor SEM
ACR
W dużych budżetach można
pozwolić sobie na testy form
np. wideo, flash, mobile. Z
założenia odpadają one przy
tych mniejszych kampaniach

Piotr Stanoch z Trendmaker zaznacza, że
małe budżety to często pieniądze, które
muszą być przeznaczone stricte na
pozyskanie ruchu, który ma sprzedaż
i wówczas nie ma miejsca na różne inne
drogi dotarcia do klienta. - Średni budżet to
możliwość pójścia nieco bardziej ostro Nie
ma takiego ciśnienia, jak przy małych
budżetach, że zaraz środki się wyczerpią.
Kilka tysięcy złotych można spokojnie
podzielić na zarówno prostą kampanię
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w wyszukiwarce i sieć partnerską. Potem, na
podstawie wyników można określić, które
źródło ruchu lepiej spełnia swoje zadanie
i przeznaczać większą część budżetu właśnie
na to źródło – mówi Stanoch. Specjalista z
Trendmakera jest zdania , że duże budżety
to doskonałe rozwiązanie dla domu
mediowego, podkreślając jednocześnie, że
kwotą nieporównywalnie mniejszą także
można zbudować bardzo efektowną
kampanię z niezłymi wynikami.
Aneta Mondry – Gałecka z Bluerank
przybliża sposób postępowania w
przypadku skromniejszych środków
przeznaczonych na kampanię : - Jeśli
przychodzi do nas klient z małym budżetem
i zamiarem kupna jedynie ruchu, wtedy
głównie planujemy kampanię na tani
kontekst bazujący na reklamie tekstowej –
opisuje. - Inaczej odbywa się to w przypadku
większych budżetów, kiedy klient ma różne
cele: z jednej strony działanie wizerunkowe,
a z drugiej zachęta do udziału np. w
konkursie. - Wówczas wykorzystujemy kanał
Szukaj (kampania na stronach
wyszukiwarek) Google, Onet, Netsprint
(WP), ale również działamy w kontekście
wykorzystując reklamę graficzną/wideo.
Emitujemy kampanie również poza siecią
kontekstową Googla, w miejscach, gdzie
może znajdować się target naszego klienta –
wylicza Aneta Mondry – Gałecka.

Piotr Panasiuk, SEM manager,
z Performance Media uważa, że główne
różnice w optymalizacji w przypadku
kampanii o niskim i wysokim budżecie
wynikają z wielkości danej kampanii
i stopnia zaawansowania celów. - Bardziej
zaawansowane kampanie wymagają więcej
czasu na przygotowanie i późniejsze
zarządzanie. Taka kampania często składa
się z dziesiątków tysięcy słów kluczowych,
setek czy tysięcy treści reklamowych, więc
bardzo ważne jest umiejętne przygotowanie
struktury kampanii – przybliża Panasiuk
Okazuje się, że planowanie kampanii
opartych na małych, jak i dużych budżetach
wcale nie musi się znacznie różnić.
- Planowanie kampanii SEM w przypadku
małych i średnich budżetów może wyglądać
podobnie. Klienci deklarują miesięczną lub
kwartalną kwotę, którą chcą przeznaczyć na
reklamę w wyszukiwarce lub oczekują
osiągnięcia określonego celu. Zadaniem
agencji jest przygotowanie takiej kampanii,
która przy ograniczonym budżecie da
optymalny efekt – mówi Krzysztof Kozieł,
wiceprezes zarządu z agencji interaktywnej
Enzo. - Przy małych budżetach ważne też
jest np. ograniczenie terytorialne
wyświetlania reklamy, jeżeli zasięg
działalności klienta jest ograniczony do
określonego obszaru, np. miasta lub
województwa – dodaje.

Paweł Gąsowki
e-marketing manager
MaiPa.pl
Planowanie kampanii nie
wynika tylko i wyłącznie z
wysokości budżetu, a bardziej
z jej złożoności, np. liczby
słów, liczby produktów usług.
Przykładowo: reklamując się
na frazę „plecaki turystyczne”,
musimy określić, czy
interesują nas klienci, którzy
wpiszą wyrażenie „plecaki
turystyczne”, czy również
„plecaki turystyczne f7”.
Dzięki takiemu działaniu
możemy ograniczać koszty
kampanii.
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Szybkie reagowanie, czyli
optymalizacja kampanii SEM
Analizy, badania, dobór odpowiednich
narzędzi, początek kampanii i… wielkie
rozczarowanie. Zaproponowane rozwiązania
się nie sprawdzają. To moment, w którym
wkracza optymalizacja. - Optymalizację
można w skrócie określić jako czuwanie nad
tym, czy dane źródło ruchu spełnia
postawiony przed nim cel - mówi Aneta
Mondry – Gałecka.
- Optymalizacja powinna się odbywać
przynajmniej raz w tygodniu. Trzeba
pamiętać, że nie można przeprowadzić
dobrej optymalizacji bez statystyk strony np. Google Analytics. Kluczową kwestią jest
to, co dzieje się z pozyskanym ruchem –
uważa specjalista z Trendmakera. - Często
przychodziłem do klientów, którzy mieli
super niskie ceny klików w robionych przez
siebie kampaniach, ale ruch miał po 95 proc.
odrzuceń. Po prostu źle zaplanowali
kampanię – mówi Piotr Stanoch i zaznacza,
że Adwords to głównie monitorowanie cen i
źródeł ruchu, które powinno odbywać się
codzienne, a Analytics jest kluczowy do
określenia efektywności kampanii.
Aneta Mondry – Gałecka jest zdania, że
każdą kampanię, należy rozpatrywać
indywidualnie. - Fakt, że konkretne źródło

ruchu sprawdziło się w przypadku klienta A
nie oznacza, że przyniesie podobny efekt w
przypadku klienta B (pomimo tego, że
kampanie są dla nich z punktu widzenia celu
i targetu do siebie podobne) – uważa
Mondry – Gałecka. - Po około tygodniu od
startu kampanii dokonujemy pierwszych
analiz i decydujemy, z jakim natężeniem
wykorzystywać dane źródło ruchu. Takie
analizy powtarza się cyklicznie, mniej więcej
w odstępie tygodnia. Jako agencja przed
startem zastrzegamy sobie prawo do
żonglerki budżetami pomiędzy
poszczególnymi źródłami ruchu, po to by
zapewnić jak największy sukces kampanii –
uzasadnia specjalistka z Bluerank.
Optymalizacja to nie tylko cotygodniowe
raporty i analizy. Optymalizacja jest częścią
monitoringu, czyli codziennej pracy osoby,
która opiekuję się kampanią i dokonuje w
niej zmian. – Obowiązki PPC managera,
który monitoruje kampanię to: praca nad
słowami kluczowymi (doprecyzowanie,
zmiana dopasowania, wstrzymanie),
stawkami kliknięć (zmniejszenie - jeśli jest
zachowana pozycja, zwiększenie - jeśli ruch
z konkretnych haseł jest bardzo dobrej
jakości), tekstami reklamowymi
(wstrzymujemy nieefektywne, dodajemy
nowe obserwując, jaki komunikat przynosi
efekt), strukturą kampanii (zdarza się, że
trzeba podjąć decyzje o szybkim
przebudowaniu kampanii, wydzieleniu

Aneta Mondry – Gałecka
group PPC manager
Bluerank
Najczęstsze cele kampanii to:
zbudowanie wizerunku;
sprzedaż/rejestracja/subskr
ypcja (działania nastawione
na konwersję); pozyskanie
ruchu.
Jeśli targetem klienta są
osoby na stanowiskach
kierowniczych, szeroko
pojęta grupa biznesmenów,
oprócz odpowiednio
dobranych haseł kluczowych
do kampanii w „Szukaj”
realizujemy kampanie np. w
sieci BusinessClick oraz
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konkretnych haseł do nowych grup
reklamowych), czasem emisji (ma to
niebagatelny wpływ np. w przypadku
kampanii nastawionych na konwersje),
doborem stron docelowych (musi być
tematycznie powiązana ze słowami i
tekstami, dodatkowo ma kluczowe
znaczenie przy kampaniach nastawionych
na konwersje) – wylicza Aneta Mondry
– Gałecka.
Paweł Gąsowski z MaiPa.pl do najczęściej
popełnianych błędów przy kampanii SEM
zaliczyłby skierowanie tejże kampanii na
stronę główną sklepu bądź strony
internetowej, klienta. - Potencjalny
internauta wchodząc na naszą stronę, nie
trafia bezpośrednio na produkt, który był
reklamowany, w związku z czym może nie
poradzić sobie w gąszczu nawigacji. Tym
sposobem może opuścić naszą stronę nie
dokonując zakupu – przekonuje Gąsowski.
- Zazwyczaj przygotowuje się tzw. landing
page, czyli podstronę zoptymalizowaną na
konkretny produkt bądź usługę, którą
reklamujemy i która będzie dawała
możliwość kupna bądź zamówienia towaru
- opisuje.
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Wybór agencji SEM – na co
zwrócić uwagę?
Reklamodawca, decydując się na kampanię
SEM w Internecie, oczekuje, że budżet,
którym dysponuje będzie wykorzystany jak
najlepiej. Jednym z gwarantów takie sytuacji,
jest wybór odpowiedniej agencji
interaktywnej, która zajmie się
zaplanowaniem i realizacją kampanii. - Na co
zwrócić uwagę, gdy wybieramy agencję
SEM? Przede wszystkim na portfolio
klientów danej agencji, informacje jakich
klientów obsługiwała agencja oraz czy ma w
portfolio klientów którzy kontynuują
współpracę z agencją. Warto również
sprawdzić czy agencja ma doświadczenie w
prowadzeniu projektów podobnych do
zakładanego – radzi SEM manager z
Performance Media. - Kolejnym ze
wskaźników może być informacja o jakości
prowadzonych przez agencję kampanii,
wyrażona nagrodami branżowymi czy
certyfikatami przyznawanymi przez
właścicieli systemów reklamowych. Na
polskim rynku takie certyfikaty agencjom
wydaje zarówno Google (Google Qualified
Individual czy trudniejszy w zdobyciu
Google Qualified Company), jak i Onet
(Certyfikat Złotego Partnera Ad Market),
oraz Adkontekst (Certyfikowany Partner
Adkontekst).Takie certyfikaty nie są
oczywiście gwarancją sukcesu – stanowią

informację (w przypadku Google), że dana
agencja osiągnęła pewnie poziom
obsługiwanych budżetów oraz zatrudnia
pracowników którzy zdali egzamin ze
znajomości systemu Adwords – wyjaśnia
Piotr Panasiuk.
Marcin Siekierski uważa, że nie zawsze
największa agencja, z dużą liczbą
certyfikatów będzie najlepsza. – Dlaczego? Z
prostej przyczyny - jeżeli będziemy
dysponować małym budżetem, "ginącym" w
portfolio nie dostaniemy odpowiedniej
jakości usług. Z drugiej strony certyfikaty
Google potwierdzają kompetencje danej
agencji i jej pracowników – mówi Siekierski.
- Jednak najlepszym sposobem jest
przeprowadzenie testu, nawet w formie
teoretycznej. Dajemy wybranym agencjom
zadanie związane z naszą kampanią SEM i
prosimy o pokazanie podejścia do
rozwiązania – podsuwa pomysł Siekierski.

Piotr Stanoch
certyfikowany konsultant
Google Adwords
Trendmaker
Po kilku tygodniach można
zwiększyć efektywność
każdego budżetu (i każdej
wydanej złotówki) nawet o
500 proc.

Piotr Stanoch sugeruje, aby wybór agencji
do projektu nie był podyktowany wyłącznie
ceną. - Reklama w wyszukiwarkach to
świetne narzędzie, pod warunkiem, że firma
wie jak go użyć i ma na to pomysł! Przy
wyborze agencji najlepiej jest spojrzeć na
dotychczasowe case study oraz na to czy
firma proponuje jakąś strategię kampanii.
Nie można iść i sprzedać pakietu kliknięć
czy obiecać cudowny ruch sprzedażowy
– mówi Stanoch. - Ważne jest pytanie czy do
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optymalizacji kampanii firma używa
statystyk. Jeżeli nie, to na wstępie powinno
się ją skreślić. Ważne jest to do kogo należy
konto (trzeba ustalić w umowie) i kto ma
możliwość do jego wglądu, kto dokonuje
płatności, jak raportowane są wyniki, jak
odbywa się optymalizacja, jakie minimum
zakładamy sobie jako sukces kampanii. To
pozwoli uniknąć problemów na linii klient
- agencja – wylicza Stanoch.
Paweł Gąsowski stawia na referencje
zadowolonych klientów, którzy już

skorzystali z usług danej agencji. - Należy
zwrócić uwagę, czy na owych referencjach
są podane dane kontaktowe do firmy, by
móc w razie potrzeby zadzwonić i wprost
zapytać, jak się układała współpraca.
Referencje typu „Współpraca super - Jan
Kowalski” zupełnie odpadają – przekonuje
Gąsowski.

49
Raport interaktywnie.com: Marketing w wyszukiwarkach

Monitoring i raportowanie kampanii SEM
Anna Chodacka

Nawet, gdy pomysł na kampanię jest świetny, pozostawiona samej sobie sukcesu nie odniesie. Jej
monitorowanie pozwoli naprawić pomyłki, popełnione przy kreacji, a (rzetelny) raport po jej zakończeniu
pokaże klientowi, czy kampania faktycznie zakończyła się powodzeniem.

N

ie ma idealnych kampanii ani tym
bardziej ich struktur. Obserwacja w
ciągu trzech dni od uruchomienia
pozwala na szybkie zmiany, które
podwyższą jakość działań. Czasem jedno
słowo kluczowe potrafi zaważyć na wyniku
– przekonuje Aneta Mondry – Gałecka,
group PPC manager z Bluerank.

Jak prawidłowo śledzić postępy
w kampanii SEM?
Specjaliści zgodni są do tego, że pierwszy
okres kampanii (najczęściej mówi się o
tygodniu) to czas na to, aby skorygować
wszelkie niedociągnięcia w jej pierwotnej
strukturze. Przestrzegają jednak przed zbyt
wczesnymi ruchami. W końcu kampanii
trzeba dać trochę czasu na rozruch i dopiero
wtedy podjąć decyzję co do ewentualnych
gruntownych zmian. Jakiekolwiek by one nie
były, stanowią konsekwencję monitoringu,

czyli codziennych obserwacji postępów i
funkcjonowania kampanii SEM. - Automaty
za nas wszystkiego nie wychwycą. Trzeba
wiedzieć co dzieje się w kampanii.
Dodatkowo każda branża ma swoją
sezonowość, którą warto zawczasu
zaplanować – przekonuje Piotr Stanoch,
certyfikowany konsultant Google Adwords, z
Trendmaker.pl.
Krzysztof Kozieł, z agencji interaktywnej

50
Raport interaktywnie.com: Marketing w wyszukiwarkach

Enzo, co do tego, że kampanie wymagają
ciągłego monitoringu i optymalizacji, nie ma
żadnych wątpliwości. - Sytuacja na rynku,
ceny czy działania konkurencji mogą
zmienić się z dnia na dzień – uważa Kozieł.
- Można także spotkać kampanie, które
opierają swój sukces na nośnych
wydarzeniach medialnych. Przykładem
szczególnym była śmierć Michaela Jacksona
Króla Popu, gdzie jedna z firm na hasło
'michael jackson' zamieściła reklamę: „Król
nie żyje / My działamy dalej” – przytacza
przykład.
Osoba odpowiedzialna za kampanię SEM w
ramach monitoringu dokonuje obserwacji
codziennie i podejmuje określone działania,
które w ostatecznym rozrachunku mają
przyczynić się do jej sukcesu, a co za tym
idzie do zadowolenia klienta. - Jeśli nagle
jakiś parametr zaczyna „odbiegać”, jesteśmy
w stanie szybko znaleźć powód i zareagować
– mówi Mondry – Gałecka. - Obserwujemy
przede wszystkim: ilość ruchu i kliknięć,
poziom rozdysponowania budżetu, CPC
(jeśli wzrasta, należy zareagować), CTR (w
mojej opinii jeden z najważniejszych
parametrów w kampanii, wyraża jej jakość),
CRV (wskaźnik konwersji, stosunek
konwersji do klików) – przekonuje
specjalistka z Bluerank.
Piotr Stanoch co do tego, że monitoring
kampanii SEM powinien odbywać się

codziennie, nie ma wątpliwości. - Dużą
pomoc stanowią alerty, które można ustawić
w celu sprawdzania wszelkich nietypowych
zjawisk. Poza tym analiza Google Analytics
oraz podsumowanie każdego tygodnia i
optymalizacja kampanii - cen, miejsc
docelowych, słów kluczowych – mówi
Stanoch. – Początkowy okres kampanii to
najwięcej pracy. Wtedy jest po prostu
najwięcej rzeczy do przypilnowania, ale
później także nie można pozwolić sobie na
jakiekolwiek zaniedbania – dodaje.
Marcin Siekierski, SEM manager z ACR,
monitoring kampanii SEM porównuje do…
sprawdzania stanu rzek. - Ustalamy
docelowe parametry przed kampanią - CPC,
CPA, CR, bounce rate (okresowo je
weryfikując) i dążymy do ich osiągnięcia
– mówi Siekierski. - W momencie
osiągnięcia parametrów należy kontrolować,
czy żaden z nich nie wychyla się w
negatywną stronę. W przypadku gdy
pojawiają się problemy, należy zrozumieć
ich źródło i je rozwiązać – tłumaczy.
Aneta Mondry – Gałecka zwraca uwagę na
konieczność natychmiastowej reakcji
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.
– Przykładowo: pożar w Grecji a kampania
turystyczna. Takie wydarzenia powodują
istotny wzrost zapytań na hasła ogólne,
jednak w innym kontekście. Można
wyeliminować niepożądaną emisję

Aneta Mondry – Gałecka
group PPC manager
Bluerank
Promując np. księgarnię
internetową, często
wykorzystuje się wydarzenie
związane z konkretnym
autorem/artystą (np.
przyznanie nagrody Noble'a,
MTV Awards) do wzmożonej
kampanii na hasła z tym
właśnie wydarzeniem
związane. Takie decyzje
zależne są jednak często od
poziomu kreatywności osoby
prowadzącej kampanię.
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obserwując wydarzenia ze świata, ale widać
to też bardzo wyraźnie w znacznym
wzroście odsłon i jednoczesnym spadku CTR
na konkretne frazy – tłumaczy PPC manager
z Bluerank.
Paweł Gąsowski, e-marketing manager z
MaiPa.pl, w proces monitoringu włącza
klienta we własnej osobie. Jest to możliwe
gdy konto kampanii AdWords zostało
założone na jego dane. - Klient cały czas ma
dostęp do swojego konta i ma możliwość
samodzielnej ingerencji w jego ustawienia,
np. dodanie słowa czy też jego usuwanie
– chwali takie rozwiązanie.
Piotr Panasiuk, e-marketing manager z
Performance Media, z kolei radzi nie
zapominać o odpowiednim „otagowaniu”
kampanii tak, aby program statystyczny
precyzyjnie pokazywał ilość i jakość ruchu
kierowanego z wyszukiwarek. - Dzięki temu
dysponujemy znacznie większą liczbą
danych (np. średni spędzony czas na stronie
czy współczynnik wyjść z serwisu)
dostępnych na poziomie słów kluczowych.
Analizując zarówno dane z systemu
reklamowego, jak i dane dostarczane przez
program statystyczny, mamy możliwość
lepszej optymalizacji kampanii – uzasadnia
Panasiuk.

Parametry, czyli na co zwrócić
uwagę w trakcie monitoringu
- Nie potrafię wyliczyć parametrów, których
nie trzeba w ogóle monitorować. Można
jedynie badać je rzadziej niż codziennie
– mówi Aneta Mondry – Gałecka z Bluerank.
- Do tych, które można monitorować,
rzadziej zaliczyłabym geotargetowanie
(eliminację mniej efektywnych regionów)
i czas emisji kampanii, czyli wybór dni emisji
i godzin, często nie znajduje się powodu na
emisje w godzinach nocnych – opisuje.
- Najbardziej przekładalnym na zysk
parametrem jest śledzenie tzw. konwersji
(np. wejście-zakup) naszych reklam. Polega
ono na dodaniu specjalnego kodu do naszej
podstrony sugerującej zakup bądź złożenie
zamówienia, np. do strony z informacją, że
zamówienie zostało wysłane. Dzięki temu
wiemy, że osoba, która została skierowana
do serwisu za pomocą naszej reklamy,
dokonała zakupu bądź złożyła zamówienie
– opisuje Paweł Gąsowski, e-marketing
manager z MaiPa.pl. - Dosyć istotnym
parametrem jest CPC (Cost Per Click), jest to
parametr określający ile dokładnie
zapłaciliśmy za jedno kliknięcie. W AdWords
wyświetlana jest średnia za wszystkie
kliknięcia danego słowa/frazy. „Max CPC”
pozwala nam określić, ile maksymalnie
jesteśmy w stanie zapłacić za jedno

Paweł Gąsowki
e-marketing manager
MaiPa.pl
Gdy konto nie należy do firmy
zlecającej, usługodawca nie da
bezpośredniego dostępu, gdyż
zwykle znajdują się na nim
kampanie innych klientów.
Oczywiście, można wtedy
dokonywać wszystkich
aktualizacji na zasadzie
bezpośredniego kontaktu z
firmą zarządzającą naszą
kampanią. W AdWords do
zarządzania kontami przez
agencje SEM powinno być
użyte tzw. „Moje centrum
klienta”, pod które podpinane
jest konto klienta, skąd
przeprowadzane są wszystkie
niezbędne ustawienia.
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kliknięcie. Oczywiście, ilość kliknięć
szacunkowo zobrazuje nam zainteresowanie
w danym dniu naszą reklamą i jej
efektywność. Natomiast CTR (Click-ThruRatio) przydaje się do głębszej analizy. Jest
on wskaźnikiem połączenia wyświetleń z
liczbą przejść (np. czy reklama zachęca do
kliknięcia? Czy dane słowo trafia w grupę
naszych odbiorców?) – wylicza Gąsowski.
Piotr Stanoch z Trendmakera do listy
najważniejszych parametrów, które trzeba
mieć na uwadze podczas monitoringu
kampanii dorzuciłby jeszcze: ilość wejść,
wskaźnik odrzuceń witryny, czas spędzony
na stronie, ilość przeglądniętych stron na
jedną wizytę. – Dodatkowo w e-commerce
warto dbać o informacje, o czasie od
odwiedzin do zakupu, wartości słów
kluczowych (czasami warto wydać więcej na
kliknięcie, które sprzedaje towar 3x
droższy), wartości zakupów, ilości
sprzedanych produktów. Trzeba też dbać,
aby nie pozyskiwać ciągle tych samych
użytkowników – radzi Piotr Stanoch.
Marcin Siekierski dzieli parametry na te,
które powinna monitorować agencja i na te,
które może obserwować sam klient. - Dla
klienta istotne jest monitorowanie
wskaźników tj. CPC, CPA, ROI, potencjał.
Agencja powinna monitorować resztę tj. QS,
IS, CTR, Bounce Rate, pozycja etc. i na
bieżąco kontrolować. Kluczowym jest

natomiast, by klient dogłębnie rozumiał
parametry, które są mu prezentowane
– przekonuje Siekierski.
Piotr Panasiuk, oprócz celów stawianych
przed kampanią, uważa, że w kontekście
parametrów w monitoringu kampanii SEM,
istotny jest także model rozliczeń „agencja
– klient”. - Jeśli podstawą rozliczeń między
agencją a klientem będzie tzw. performance
fee (gdzie wynagrodzenie agencji oparte jest
na ilości i wartości wygenerowanych
konwersji), bardzo ważnymi czynnikami
będą ilość, oraz współczynnik konwersji
– uważa Panasiuk. Jeśli celem kampanii jest
budowa wizerunku – istotnym czynnikiem
będzie ilość wyświetleń, a więc kontaktów
konsumenta z reklamą, w przypadku
kampanii zasięgowych z kolei istotnym
czynnikiem oprócz wskaźników kosztowych
będzie tzw. CTR – czyli wskaźnik
skuteczności kampanii rozumianej jako
iloraz wyświetleń do kliknięć.

Piotr Panasiuk
SEM manager
Performance Media
System reklamowy Adwords
daje możliwość podglądu
online wielu wskaźników
kampanii (średni koszt za
przekierowanie, ilość
wyświetleń, kliknięć, średnia
pozycja, współczynnik
konwersji)
Dla każdej kampanii w
oparciu o cele i model
rozliczeń należy dobrać
odpowiedni zestaw
parametrów, których
monitorowanie zapewni
spełnienie celów
operacyjnych klienta.

Raport, czyli jak się walczy o
zadowolenie klienta
Koniec kampanii to moment na
przygotowanie przez agencję interaktywną
raportu, który odpowie na pytanie, które
klienta interesuje najbardziej: czy kampania
odniosła sukces?
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Marcin Siekierski z ACR jest przekonany, że
zadowolenie klienta zyskuje się
przekroczeniem założeń kampanii. Rasowanie wyników jest nieetyczne. Poza
tym istotne są szkolenia klienta - osoba,
która rozumie, co do niej mówimy, to osoba
zadowolona – podkreśla Siekierski.

agencji, klient może poprosić o
wygenerowanie raportu kampanii
bezpośrednio z systemu AdWords. Taki
raport zostaje wysłany na adres mailowy
klienta z systemu AdWords i agencja nie jest
w stanie nic w nim zmienić – mówi
specjalista z Performance Media.

Krzysztof Kozieł z agencji interaktywnej
Enzo przekonuje, że aby uniknąć
nieporozumień na koniec kampanii, warto
przed rozpoczęciem współpracy podpisać
umowę, w której precyzyjnie zostanie
określony zakres obowiązków obu stron,
oczekiwany efekt kampanii oraz wzór
raportu, jaki agencja dostarczy na koniec
każdego miesiąca, kwartału lub na
zakończenie całej kampanii. - Klient
wybierając agencję może zapytać, czy uzyska
dostęp do panelu administracyjnego
AdWords – wtedy ma bieżący wgląd w to, co
się dzieje. Dzięki takim zabiegom, wszelkie
próby „podrasowania” końcowego raportu
nie będą miały większego sensu – tłumaczy
Kozieł.

- Jeśli konto zostanie założone na klienta i
będzie on miał bezpośredni dostęp do niego,
tak naprawdę oszukanie go będzie
praktycznie niemożliwe. Firma może jedynie
próbować wykorzystać niewiedzę klienta,
poprzez używanie nieznanych mu pojęć czy
też parametrów, by udowodnić, że kampania
osiągnęła sukces – uważa Paweł Gąsowski.
- Jedną z metod zapobieżenia temu jest
zapoznanie się klienta z podstawowymi
informacjami na temat kampanii zlecanych
agencji, np. co to jest CPC, konwersja, CTR
itd. W Internecie jest sporo darmowej,
fachowej literatury dla początkujących
– radzi Gąsowski.

Piotr Panasiuk jest zdania, że każda agencja
po zakończonej kampanii powinna wspólnie
z klientem przeanalizować jej skuteczność i
ocenić stopień realizacji zakładanych celów
- Naturalnie podstawą do takiej oceny
powinien być raport ze skuteczności
kampanii przygotowany przez agencję. Jeśli
kampania prowadzona była na koncie

Aneta Mondry – Gałecka ubolewa nad ilością
nieetycznych praktyk, dzięki którym można
wykorzystać niewiedzę klienta
i przedstawić mu rezultaty kampanii tak,
żeby wyglądały korzystnie. - Nie dając
klientowi np. dostępu do konta AdWords,
można nie tyle podrasować wyniki, co
przekazać tylko te parametry, które są
wygodne dla agencji
– opisuje. - Agencja może podać w raporcie
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ilość klików, ale przemilczeć koszt
kliknięcia. Z reguły dzieje się to wtedy, gdy
jest wynagradzana stałą opłatą za klika i
zarabia na różnicy (klient kupuje 1000
klików za 1000 zł). Wówczas klient nie jest
świadom ile naprawdę mógłby uzyskać
klików za 1000 zł i na tej podstawie podjąć
decyzji o zwiększeniu budżetu lub przejściu
na model opłaty stałej za obsługę (co może
okazać się dla niego bardziej opłacalne ).
Idąc tym tropem, agencja może pominąć w
raporcie źródło ruchu i zataić, że 90 proc.
klików pochodzi z kontekstu, który z reguły
charakteryzuje się gorszą jakością i może
podwyższać wskaźnik odrzuceń – wylicza
specjalistka z Bluerank.

O tym, że monitoring trendów w sieci, to konieczność przy
realizacji kampanii SEM, na przykładzie kampanii Skoda
Yeti opowiedział Piotr Stanoch z Trendmaker:
Kampania Skody, która była prowadzona m.in. w telewizji, wskazywała w spocie
reklamowym, na końcu okno wyszukiwarki Google, do którego wpisywano frazę
"Wygraj Yeti" - jako zachętę do poszukania informacji o konkursie. Jako, że znak Yeti
nie jest znakiem chronionym prawnie, każdy mógł reklamować się na wskazaną
frazę. W efekcie bardzo szybko pojawili się inni reklamodawcy, którzy korzystając z
kampanii reklamowej Skody, promowali siebie. Prym wiódł Nissan, który
prezentował nową generację miejskiego SUVa Qashqai. Było to doskonale zagranie z
ich strony - pokazanie się jako konkurent i
dyskredytowanie przeciwnika.
Idealnie pokazuje to, że TRZEBA monitorować trendy w sieci i umiejętnie je
wykorzystać. Z drugiej strony, nie jest do końca jasne, czy Skoda nie zagrała w ten
sposób celowo, aby zrobić trochę szumu wokół konkursu.
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Reklamuj się dzięki konkurencji
Aneta Zadroga

Jeszcze do niedawna częstym procederem w działaniach SEM było promowanie przez reklamodawców
własnej marki poprzez frazy będącymi nazwami handlowymi konkurencji. Dziś są to rzadsze działania,
mimo to na polskim rynku reklamy internetowej ciągle mamy do czynienia z wykorzystaniem cudzej marki.

Z

nawcy rynku reklamy i
pozycjonowania podkreślają, że dziś
trudno jest jednoznacznie oceniać
wpływ tego zjawiska, tym bardziej, że
pojawiają się do tego kwestie etyki. Do tej
pory konkurencja chwytająca się reklamy na
innych markach, mogła na niej zyskać, czego
idealnym przykładem jest przypadek
dotyczący Skody Yeti.

Google cię obroni
Zjawisko wykorzystywania fraz związanych
z konkurencją cały czas jest problemem w
wyszukiwarkach. W reklamie typu PPC,
zasady precyzyjnie reguluje Adwords
– system reklamowy Google. Google daje
możliwość zastrzegania znaków
towarowych w linkach sponsorowanych dla
wyników wyszukiwania.
Każda firma która ma zastrzeżoną nazwę
firmy (lub slogan reklamowy) na terenie

danego kraju, może przesłać stosowne
dokumenty do Google'a. - Wówczas Google
uniemożliwia wyświetlanie
reklamodawcom, którzy nie mają
pozwolenia posługiwania się nazwą danej
firmy - mówi Jacek Chruściany z
Performance Media.
- Zastrzeżenie znaku towarowego to jednak
nie jest proces automatyczny. Właściciel
musi sam zgłosić taką skargę do Google w
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stosunku do danej reklamy - informuje
Michał Herok, managing director z
SEOgroup. - Warunkiem jest wcześniejsze
zgłoszenie znaku towarowego bądź nazwy
handlowej do Urzędu Patentowego. W takim
wypadku żaden reklamodawca bez zgody
właściciela nie będzie mógł używać
wybranej nazwy w treści reklam, ani
promować się na frazę zawierającą wybrane
słowo kluczowe - podkreśla.
Teoria to jedno, praktyka zaś drugie.
- Z doświadczenia wiem jednak, że proces
rejestracji znaku towarowego w Google
może potrwać nawet kilka tygodni, warto
więc pomyśleć o zastrzeżeniu naszego
brandu wcześniej - przyznaje Andrzej Cudny
z Cube Group. - Należy pamiętać też o tym,
że obecność reklamy naszej konkurencji na
„nasze” frazy kluczowe nie musi być
wynikiem zlej woli konkurenta. Jeśli nasza
nazwa nie pojawia się w tekście
reklamowym konkurencji, emisja boksu
może być wynikiem działania samouczącego
się systemu Google - wyjaśnia. Efekt jest taki,
że w przypadku zastosowania szerokiego
dopasowania fraz kluczowych w Adwords
system może potraktować nazwę naszego
brandu jako synonim dla frazy
wykorzystywanej w kampanii przez
konkurenta i wyświetlić jego reklamę na
naszą nazwę.
Jeśli chodzi o płatne wyniki wyszukiwania w
Google, za pomocą odpowiedniego

formularza można wysyłać zgłoszenie
w sprawie naruszenia przez innego
reklamodawcę znaku towarowego
lub nazwy konkurencyjnej firmy w tekście
reklamowym. Jeśli właściciel znaku
towarowego prześle do Google stosowne
dokumenty potwierdzające prawo
do posługiwania się znakiem towarowym,
Google zażąda usunięcia znaku towarowego
i uniemożliwi innemu reklamodawcy użycie
go w przyszłości. - Niemniej te zasady nie
odnoszą się do naturalnych wyników
wyszukiwania. Prowadzone przez Google
postępowania dotyczą wyłącznie linków
sponsorowanych. W wynikach naturalnych
nie ma niezależnego arbitra w postaci
Google, dlatego warto zadbać o SEO
wizerunkowe, czyli zagospodarowanie
naturalnych wyników wyszukiwania, po
zapytaniach zawierających nazwę firmy lub
produktu - podkreśla Chruściany.

Być jak Skoda Yeti
Google stosuje dość rygorystyczne zasady
dotyczące znaków towarowych. Jednak
osoby mające do czynienia z narzędziem
Adwords w skrajnych przypadkach potrafią
je obejść. Słynny już przypadek Skody Yeti
okazał się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza,
że prawdopodobnie nie było tu złamania
żadnych zasad.

Michał Herok
managing director
SEOgroup
Ciekawostką jest przykład
dotyczący marki Dr Oetker,
gdzie jedna z podstron
najpopularniejszego w Polsce
blogera - Kominka została
bardzo wysoko
zaindeksowana na frazę "dr
oetker". W efekcie każdy
użytkownik czy potencjalny
klient wspomnianej marki po
wpisaniu jej nazwy w
wyszukiwarce Google zobaczy
w czołówce wyników tytuł "Dr
Oetker, TY PIZDO!". Przykład
ten pokazuje, że działania SEO
muszą być wykonywane z
chirurgiczną precyzją.
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Kiedy tylko kampania wystartowała w
Google natychmiast szereg podmiotów
(Nissan, PZU, Link4 itd.) zaczęło się
promować na frazę "wygraj yeti", którą
odbiorcy mogli zobaczyć na końcu spotu
telewizyjnego. Można powiedzieć, że był to
przełomowy moment w SEM, kiedy to
właśnie pojawił się swoisty "Efekt Yeti"
- tłumaczy Michał Herok. - Skoda popełniła
dwa kluczowe błędy podczas tych działań.
Po pierwsze nie zastrzegła nazwy
handlowej, a po drugie nie
wypozycjonowała serwisu w wynikach
naturalnych, czego w przypadku tej
konkretnej frazy można było szybko
dokonać. Dlatego też konkurencja mogła
i wykorzystała to pole do własnych działań podkreśla.
Sprawa Skody jest rewelacyjnym case study
jako dobrze wykorzystać frazę sezonowo
popularną. - Dopóki nie ma zastrzeżenia w
Google, że jakiś znak jest znakiem
towarowym, można śmiało prowadzić takie
działania. Warto jednak zastanowić się, czy
przyniesie to oczekiwane efekty. Być może
zniechęci klienta do korzystania z usług,
jeżeli będzie to źle opracowana strategicznie
kampania - ostrzega Piotr Stanoch,
Certyfikowany Konsultant Google AdWords.
- Internet to miejsce, gdzie można działać
szybko. Dlatego czasami wskazane jest
wykorzystanie konkurencji do własnych
celów.

- Skoda Yeti była główną frazą kampanii,
która na dobra sprawę nie musiała być w
niej użyta. Wystarczyło podpiąć do kampanii
frazę Yeti, która znakiem zastrzeżonym nie
jest, a dopasowanie ogólne sprawiło, że
kampania mogła wyświetlać się zarówno
pod frazą skoda yet, jak i yeti - dodaje
Łukasz Duda, dyrektor sieci Adkontekst,
zastrzega jednak: - Z reguły każde takie
działanie powinno odbywać się poprzez
formalną prośbę o możliwość wykorzystania
znaku towarowego do kampanii poprzez
zgłoszenie wyjątku czy przesłanie prośby do
samego właściciela marki o upoważnienie.
Każda firma wykorzystująca znak towarowy
ma bowiem obowiązek formalnego
potwierdzenia zgody danej marki, że ma
uprawnienia do korzystania z niej. Jednak
jest wiele firm, które nie tylko nie stosują się
do tego typu zasad, ale również nie muszą.
Wiele firm zapomina zgłosić znak towarowy
w odpowiednie miejsce, przez co dalsze
pretensje nie mają podstaw prawnych i nie
obowiązują. - Skala tego zjawiska jest dość
duża, gdyż w sieci pojawia się coraz więcej
sklepów posiadających w swojej bazie
produkty różnych producentów - zauważa
Anna Sikorska, SEO Director w Adseo.pl.
- W takich przypadkach nie ma podstaw do
ścigania reklamodawców . Niestety, zdarzają
się sytuacje, gdzie sam system przepuszcza
często kampanie, które w swojej treści
posiadają znak towarowy, co mieć miejsca
nie powinno - podkreśla.

Olgierd Rudak
prawnik
Grupia Money.pl
Warto też pamiętać, iż jedną z
konsekwencji zarejestrowania
znaku towarowego przez
uprawnionego przedsiębiorcę
jest uzyskanie przezeń
monopolu na posługiwanie się
znakiem w celach
reklamowych. Działania
zmierzające do uzyskania
wysokiej pozycji w
wyszukiwarce może stanowić
zatem nieuczciwe
wykorzystanie renomy znaku
towarowego konkurenta bądź
innego oznaczenia, którym
posługuje się konkurent.
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Moralność sieci
Jak branża ocenia kampanie SEM na frazy
konkurencji? - To temat wątpliwy moralnie.
Osobiście nigdy tego nie polecam - ucina
Tomasz Więckowski, managing director z
LogicSearch. - Abstrahując od ewentualnych
problemów prawnych, nie jest to dobrze
postrzegane ani przez ludzi z branży, ani
przez klientów końcowych. Poza tym taka
forma reklamy jest mniej efektywna niż
zwykła kampania - wylicza minusy - Kiedy
szukam ofert zakupu ferrari, a widzę
reklamę „malucha”, tego drugiego i tak nie
kupię… Zamiast tego czuje się wprowadzony
w błąd. Często spotykamy się z aprobatą
klientów na takie działania i zawsze, jako
profesjonaliści, informujemy o zagrożeniach
takiego sposobu działania. Jednak
ostateczny wybór pozostawiamy klientowi konkluduje.
- Wszystko zależy od budowy boksu
reklamowego. Czy podszywamy się pod
konkurencję, czy dajemy klientowi
alternatywę. Pierwsze jest nieetyczne i
niezgodne z polskim prawem, natomiast
drugie uważam za akceptowalne - przyznaje
Marek Błyszczek, SEO/SEM Specialist z
agencji interaktywnej Insignia. - Ważny jest
jasny przekaz w reklamie, że chodzi o
konkurencję. Firma zawsze może zastrzec
swoją nazwę w Google, uniemożliwiając

konkurencji reklamę na ich nazwę. Tak
zrobiły na przykład firmy Sony i Michelin.
Mimo oburzenia części agencji, każdemu z
nas zdarzyło się, że wpisując w
wyszukiwarkę frazę - nazwę danej firmy X,
w wynikach wyszukiwania otrzymywał
zupełnie inną firmę Y. - To zjawisko nie
ogranicza się tylko do wyszukiwarek, do dziś
pamiętam radia „Panasonix”. Małe firmy są
chętne do tego typu praktyk, chcąc
wykorzystać popularność swojego głównego
konkurenta - mówi Więckowski. - Google
właściwie umywa od tego ręce, więc walczyć
możemy tylko z reklamodawcą w oparciu o
przepisy polskiego prawa. Na szczęście skala
tego zjawiska nie jest zbyt duża, a
prowadzenie takich działań zwykle się nie
opłaca - przekonuje.
W Stanach Zjednoczonych operatorzy
wyszukiwarek najczęściej nie dopuszczają
do użycia znaków towarowych konkurencji
w treści reklamowej oraz innego
wprowadzanie w błąd użytkowników (np.
kiedy reklamodawca sugeruje, że posiada
prawa do danej marki). Dopuszczają jednak
możliwość przypisania takich słów
kluczowych danej reklamie. Jednocześnie,
prawodawstwo w tym zakresie nie jest
jednoznaczne, o czym świadczą liczne
procesy toczące się w wielu instancjach w
USA. - W ramach sieci Adkontekst
przyjęliśmy, że poza uzasadnionymi
przypadkami co do zasady nie akceptujemy

Jak Google ściga
"pożyczających znaki
towarowe"?
Google AdWords i AdSense
zabraniają reklamodawcom
naruszania praw własności
intelektualnej.
"Reklamodawcy ponoszą
odpowiedzialność zarówno za
słowa kluczowe wybrane
przez nich w celu
generowania reklam, jak i za
tekst stosowany w tych
reklamach" - ostrzega Google.
Znaki towarowe mają zasięg
terytorialny i dotyczą tylko
określonych towarów lub
oferowanych usług. W
przypadku skargi, Google pyta
właściciela znaku towarowego
o obszar obowiązywania
znaku oraz o to, jaki produkt
lub usługa są nim objęte.
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użycia słów kluczowych będących znakiem
towarowym konkurenta, zarówno w treści
reklamowej, jak i w słowach opisujących
reklamę - przyznaje Łukasz Duda z
Adkontekst. - Słowa kluczowe deklarowane
przez klienta w ramach wykupowanej
kampanii reklamowej w wyszukiwarce są
automatycznie analizowane pod kątem
zgodności z regulaminem usług
reklamowych danej wyszukiwarki. Niestety
zautomatyzowanie procesu na tyle, aby
identyfikował nazwy konkurentów nie jest
już taką prostą sprawą. Dlatego też tak
trudno jest wyszukiwarkom w 100
procentach zadbać o to, aby wszyscy
reklamodawcy używali tylko słów
kluczowych ściśle związanych z zakresem
prowadzonej działalności oraz słów, które
by dotyczyły tylko oferowanych przez
klienta produktów lub usług - wyjaśnia.

SEO a frazy konkurencji
A jak sprawa ma się z pozycjonowaniem?
Zdarzają się przypadki budowania działań
SEO przy wykorzystaniu fraz konkurencji.
Jednak na razie, jak przyznają specjaliści,
jest to znikomy procent. - Wykorzystanie
słów kluczowych, do których nie do końca
ma prawo klient, czyli działanie na granicy
wprowadzania w błąd, oczywiście z jednej
strony może przysporzyć korzyści w postaci
wygenerowania sporego ruchu.

Wykorzystując bowiem zbudowaną już
przez kogoś komunikację marketingową
poprzez naśladownictwo i upodobnienie
można przejąć część ruchu swojego
konkurenta - ocenia Łukasz Duda. - Niemniej
jednak jest to efekt krótkotrwały i z
pewnością nie można oprzeć całej
komunikacji marketingowej prowadzonej w
wyszukiwarkach na tego typu działaniach
- zapewnia.
Zwraca też uwagę, że z drugiej strony jest
ryzyko wynikające ze stosowania metod,
które nie są po pierwsze akceptowane przez
branże, po wtóre bazują na
nieporozumieniu. - To może doprowadzić do
deprecjonowania marki, pomimo
zwiększenia liczby wizyt na stronie
- konkluduje.
- W przypadku SEO często firmy pozycjonują
się pod inne, konkurencyjne marki bardziej
rozpoznawalne - co docelowo ma przynieść
też korzyści (a wtedy podlega od strony
prawnej to jeszcze większej "karze"),
natomiast skala takiego zjawiska
(przynajmniej w Polsce) nie jest aż tak
rażąca jak w innych krajach europejskich
- przyznaje Robert Nowaczyk z Top
Position.

Kiedy można złożyć
skargę?
Właściciel znaku
towarowego nie musi być
reklamodawcą Google
AdWords, aby złożyć skargę.
Wszelkie dochodzenia
dotyczą jedynie reklam
wyświetlanych w Google lub
przez Google.
Zasady Google związane ze
znakami towarowymi nie
odnoszą się do wyników
wyszukiwania, dotyczą
wyłącznie linków
sponsorowanych. W
przypadku zastrzeżeń wobec
witryn pojawiających się
wśród wyników
wyszukiwania Google
właściciele znaków
towarowych powinni
skontaktować się
bezpośrednio z właścicielami
takich witryn.
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sprawa publikowania zdjęć klasowych na
Naszej Klasie - podkreśla.

Co na to prawo?
Specjaliści od reklamy internetowej
przyznają, że w każdym przypadku
wykorzystania fraz konkurencji (jeżeli
chcemy dochodzić swoich praw), trzeba
sprawdzić, czy jest to celowe działanie firmy,
czy efekt błędów w algorytmie
wyszukiwarki. - Jeżeli jest to celowe
działanie konkurencyjnej firmy, jest
niezgodne z polskim prawem - przyznaje
Marek Błyszczek. - Sprawa będzie jednak
trudna i precedensowa, bo polskie prawo nie
jest jeszcze przystosowane do takiego
medium, jakim jest Internet. Wystarczy
popatrzeć na rozpatrywane przez sądy
sprawy związane z Internetem i budzące
często kontrowersje wyroki. Choćby ostania

Polskie prawo zabrania wykorzystywania
cudzej marki bez zgody właściciela. - Skalę
tego procederu trudno ocenić, zwłaszcza, że
każdy ma swojego naśladowcę. I tak dla
niewielkiego serwisu internetowego
działającego de facto lokalnie konkurentem
nie będzie wielki koncern będący
potentatem na danym rynku, lecz inny, nieco
większy i bardziej okrzepły podmiot - ocenia
Olgierd Rudak, prawnik w Grupie Money.pl.
- W takim przypadku przedsiębiorca,
którego interes został zagrożony
lub naruszony, może żądać m.in.:
zaniechania takiego działania i usunięcia
jego skutków, złożenia oświadczenia z
przeprosinami, np. w na własnej stronie
internetowej, w mediach, w prasie,
zapłacenia odszkodowania
I zadośćuczynienia na cel społeczny wylicza i dodaje: - Warto też pamiętać, że
czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie
reklamy dopuszcza się także agencja
reklamowa czy inny projektant lub
pomysłodawca takiej reklamy.
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Jak chronić nasz znak towarowy? - wywiad
Rozmowa z Anetą Mondry-Gałecką z firmy Bluerank.
Aneta Zadroga: Jestem przedsiębiorcą.
Moja konkurencja jest lepiej widoczna
w wyszukiwarkach. Czy mogę spróbować
reklamować się, używając „należących”
do nich fraz?
Aneta Mondry-Gałecka: Polska jest jednym
z tych krajów, w którym nie można używać
cudzych znaków towarowych ani jako słów
kluczowych, ani tym bardziej prezentować
ich w tekstach. Firmy mogą jednak na kilka
sposobów przemycić takie frazy w swoich
kampaniach...
Na przykład?
Używając dokładnie tych fraz, np. "adidas".
System, jeśli nie zna danego znaku,
przepuści go i pozwoli na emisję takiej
kampanii. Tak się dzieje w przypadku, gdy
właściciel znaku towarowego nie zastrzegł
go w Google. Podejrzewam, że Google ma też
listę najbardziej znanych znaków i pomimo
ich niezastrzeżenia, blokuje emisje obcych
kampanii, gdy próbują je wykorzystać,
choćby po to, by nie narażać się tak wielkim
graczom jak wspomniany tu Adidas.

Ale takie blokowanie można obejść
stosując inne sztuczki?
Na przykład używając w słowach
kluczowych kampanii fraz związanych ze
znakiem towarowym, ale zawierających
błąd, literówkę itp. (np. "abidas").
W kampaniach linków stosuje się rożne
dopasowania słów kluczowych, jednym
z nich jest dopasowanie zbliżone. Oznacza
to, ze AdWords może emitować kampanie
nie tylko na hasło identyczne z tym, które
jest w kampanii, ale również na zbliżone
w brzmieniu, liczbę mnogą, odmianę
gramatyczną, czy nawet synonim. W ten
sposób powinno udać się wyemitować
kampanię na hasło "adidas", chociaż
w kampanii będzie funkcjonowało hasło
"abidas", Google uzna je za bardzo blisko
brzmiące, a więc najprawdopodobniej
tożsame.

Aneta Mondry – Gałecka
group PPC manager
Bluerank

Jak oceni Pani słynny przypadek Skody
Yeti?
Skoda Yeti jest wyjątkowym przypadkiem,
bo mieliśmy do czynienia z wyrażeniem
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zawierającym znak towarowy - "wygraj
yeti". Pierwszy problem polega na tym, ze
Skoda mogła zastrzec znak "Yeti", ale tylko
w odniesieniu do motoryzacji. Jeżeli zatem
reklama nie odnosiła się do porównań aut,
jak czynił to Nissan, ciężko było się
przyczepić. Drugi problem polegał na tym,
ze korzystając na dopasowaniu zbliżonym,
wystarczyło użyć w kampanii hasła
"wygraj", które jest co prawda dość ogólne,
ale jeśli ktoś jest zdesperowany, to mu to nie
przeszkodzi. To dopasowanie powoduje, ze
kampania zostanie wyemitowana na każde
dowolne wyrażenie, które będzie zawierało
słowo "wygraj", a wiec "wygraj aparat",
"wygraj yeti", ale również odmiany "jak
wygrać telewizor". Można było użyć słowa
"wygraj" na dopasowaniu do frazy, to by
jedynie wyeliminowało emisję na odmiany
tego słowa ("jak wygrać"), ale pozwoliło na
emisje wszystkich wyrażeń z hasłem
"wygraj".
Jak się uchronić przed
wykorzystywaniem naszego znaku
towarowego przez konkurencję?
Po pierwsze, trzeba mieć do niego prawa.
Po drugie, jak najszybciej zastrzec go w
Google. Można też napisać bezpośrednio do
firmy wykorzystującej nasz znak i stanowczo
poprosić o usunięcie go z zakresu haseł
kluczowych, a nawet o wstawienie naszego
znaku jako hasła wykluczającego w ich

kampanii. Delikatna sugestia o skierowaniu
sprawy do sądu, w przypadku
niezastosowania się do prośby, z reguły
skutkuje.
Czasem zdarza się też tak, że firma, której
linki pojawiają się na nasz znak
towarowy nie jest tego świadoma...
Oczywiście. Przykład z naszego podwórka...
Prowadzę kampanię dla firmy Rainbow
Tours (branża turystyczna). Używam - rzecz
jasna - wielu haseł związanych
z wycieczkami, wakacjami, podróżami itd.
wykorzystując również dopasowanie
zbliżone. W pewnym momencie dostaliśmy
wyraźną prośbę z Travel Planet
o zaprzestanie emisji na ich znak towarowy.
Wyrażenie "travel planet" nie istniało
w naszej kampanii, ale dla Google słowo
"travel" jest synonimem słowa "podróże",
więc powodowało to odsłony naszej
kampanii. Dla uniknięcia dalszych
nieporozumień wstawiłam hasło "travel
planet" jako hasło wykluczające, żeby
zablokować emisję na ten znak.

Rozmawiała Aneta Zadroga
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Kontekst dziś, kontekst jutro
Jaka przyszłość czeka reklamę kontekstową?
Anna Chodacka

Jaka przyszłość czeka reklamę kontekstową? Czy ta forma nie straci na zaufaniu, kiedy format wideo na stale
się w niej zadomowi? I czy można powiedzieć, że reklama kontekstowa to reklama w wyszukiwarkach w
ujęciu szerokim?

Z

moich doświadczeń jako
reklamobiorcy wynika, że największą
zaletą reklamy kontekstowej jest to, że
przez dopasowanie tematyczne ma szansę
nie być w ogóle potraktowana jako reklama!
– mówi Krzysztof Lis, autor bloga,
zarabianie-na-blogu.pl, który, jak sam
twierdzi, od kilku lat korzysta z reklamy
kontekstowej do spieniężania serwisów.
Prosta w obsłudze, dopasowana, zapewnia
precyzyjne dotarcie do określonej grupy
docelowej, szybko generuje przychody – czy
reklamie kontekstowej może coś zagrozić?

Wideo w natarciu, ale tekst
przetrwa
Specjaliści od kreacji nieustannie pracują
nad nowymi formatami reklamy, które
teoretycznie mogą zwiększyć możliwości
dotarcia do potencjalnego klienta. Jedną z

takich form jest reklama wideo. Pytanie czy
coraz częściej obecna w reklamie
kontekstowej przyczyni się do jej kolejnego
sukcesu. W końcu jej sztandarowymi
cechami dotychczas były prostota oraz
nieinwazyjność, a takich cech nie dońca
można przypisać formatowi wideo.
- Efekt można łatwo zepsuć, gdy w miejsce
mało nachalnych formatów reklamowych w
rodzaju zwykłych linków tekstowych wstawi
65
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się animowane bannery czy właśnie reklamę
wideo – obawia się Krzysztof Lis.
- Jedyne miejsce, gdzie reklama wideo może
się sprawdzić, to chyba tylko właśnie
serwisy w rodzaju YouTube. Tylko, że to z
kolei przybliża te serwisy do zwykłych,
zaśmieconych reklamami, kanałów
telewizyjnych – przekonuje.
Takie same obawy ma także Mateusz
Ostachowski, dyrektor sprzedaży z
Kompan.pl. - Na razie udaje się utrzymać
reklamę kontekstową nieintruzywną. Mam
nadzieję, że tak będzie nadal. Jeśli jednak
kryzys będzie się utrzymywał, to będą od
tego odstępstwa. Przykładem jest ofensywa
Google’a na YouTube – uważa Ostachowski.
- Tam Google może oferować klientom
reklamę, która jest już raczej intruzywna. To
oczywiście bardzo atrakcyjne dla
reklamodawcy, ale groźne dla użytkownika
(zbyt agresywne i może zniechęcać). Na
szybko generuje większy przychód, na dłużej
jest kontrowersyjne – uważa i dodaje, że
w perspektywie 18-24 miesięcy reklama
wideo w ramach kontekstu będzie stanowiła
około 5-10 proc.
Sceptyczny co do wideo w reklamie
kontekstowej jest także Wojciech
Szymański, kierownik działu promocji w
wyszukiwarkach z Ideo.pl. - Nie przewiduję,
aby reklama wideo osiągnęła wielkie

sukcesy w reklamie kontekstowej –
wyrokuje Szymański. - Głównie wynika to z
trudności, jakie dostarcza stworzenie filmu.
Nawet kilkusekundowy film jest cięższy
i droższy do przygotowania niż banner
flashowy, nie wspominając już o zwykłej
reklamie tekstowej – uzasadnia swoje
zdanie.
A co z tradycyjną treścią w reklamie
kontekstowej? O jej przyszłość spokojny jest
Michał Herok, z SEOgroup.pl. - Raczej
wątpliwym jest, żeby reklama kontekstowa
wykorzystująca treść całkowicie zniknęła,
tym bardziej, że jest bardzo łatwa
w przygotowaniu i prosta w odbiorze.
Niemniej jednak w najbliższym czasie będzie
zmuszona oddać nieco pola wspomnianej
reklamie wideo – uważa Herok. - Ta ostatnia
generalnie zyskuje na popularności na
świecie. Wśród naszych klientów też
zauważamy coraz większe zainteresowanie
taką formą reklamy – dodaje.

Przyszłościowo o reklamie
kontekstowej
W odpowiedziach na pytania o przyszłość
reklamy kontekstowej pojawiają się
podobne prognozy: postępująca
personalizacja reklamy kontekstowej,
bardziej efektywne modele rozliczeń z
klientami, mnogość form obecnych w

Wojciech Szymański
kierownik działu promocji w
wyszukiwarkach
Ideo
W ciągu kilku ostatnich
miesięcy obserwuję
zwiększenie zainteresowania
wyszukiwarkami wśród firm,
w celach nie tyle
reklamowych, co PR-owych.
Search Engine Reputation
Management powoli staje się
nieodzownym elementem
komunikacji kryzysowej oraz
zwykłego dbania o
wizerunek.
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reklamie kontekstowej, geotargetowanie
i dopasowanie do formatu grupy docelowej.
- To się dzieje już teraz. Im więcej będzie
internautów, tym trudniej będzie puścić
kampanię niedopasowaną, po prostu nikt nie
będzie miał na to pieniędzy. Te systemy,
które nie będą mogły zaoferować
wiarygodnego, ścisłego (coraz bardziej
lokalnego) dopasowania będą miały
ogromne problemy na rynku – prognozuje
Ostachowski. - Reklama wyszukiwarkowa
będzie bardziej lokalna, targetowana,
zintegrowana z mapami. Ideałem jest
„fryzjer z Mokotowa”, który jest liderem
wyszukiwarki, ale tylko na Mokotowie. Tak
to jeszcze nie działa, ale tak to będzie działać
z 18 - 24 miesięcy – przekonuje.
Krzysztof Lis zwraca uwagę na nowe
płaszczyzny w sieci, w których jego zdaniem
reklama kontekstowa się pojawi, bądź już
pojawia.
- Mam wrażenie, że reklama kontekstowa
znajdzie się w innych miejscach, niż tylko
zwykłe strony internetowe. Powoli pojawia
się w poczcie (Gmail), ale przecież można
wyobrazić sobie mechanizm dodający
odpowiednią stopkę reklamową do
wysłanego z darmowego serwisu e-maila,
pasującą tematycznie do jego treści. Tak
samo można te reklamy umieszczać w
okienkach darmowych komunikatorów w

rodzaju Gadu-Gadu.
Za kilka lat pewnie będziemy mieli do
czynienia z reklamą kontekstową w
telewizji... – rozważa Lis.
Z kolei Maciej Woźniak, kierownik
SearchLab, Agora S.A., przekonuje, że
reklama kontekstowa będzie coraz mniej
przypominała reklamę stając się
integralnym elementem strony wydawcy.
- W związku z tym możemy się spodziewać,
że ruch pochodzący z reklamy kontekstowej
często jest przypadkowy i przez to niskiej
jakości. Powoduje to potrzebę rozwoju
algorytmu poprawiającego efektywność
kontekstowych elementów promocyjnych,
mierzonej akcją na stronie reklamodawcy, a
nie poziomem CTR – uważa Woźniak.
A jaka przyszłość czeka intertekst? - Jestem
sceptyczny co do jego rozwoju. Brakuje mu
prawdziwego powiązania słowa
wyświetlającego reklamę z treścią
komunikatu reklamowego. Raczej mamy do
czynienia z fałszywym kontekstem – uważa
dyrektor sprzedaży z Kompan.pl

Mateusz Ostachowski
dyrektor sprzedaży
Kompan.pl
Spodziewam się dalszego
upodobniania reklamy
internetowej do reklamy
telewizyjnej i oceny ruchu z
kampanii kontekstowych
przez pryzmat czasu
spędzonego na stronie, liczby
odwiedzony podstron itp.
Taka moim zdaniem jest
przyszłość i to właściwie
dzieje się już.
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Spór o pojęcie reklamy kontekstowej
Tempo rozwoju rozwiązań stosowanych w sieci jest tak duże, że czasem terminologia nie nadąża za
rzeczywistością, a sami specjaliści z branży toczą spory o zakres tematyczny pojęć. Już w marcu
2008 roku Tomasz Frontczak i Cezary Lech pisali:
„Reklama kontekstowa i kierowana na strony to nie reklama w wyszukiwarkach. Co do tego większość
osób z piszących o branży na zachodzi jest zgodna. Inny problem, to czy reklamą kontekstową zaliczyć
do marketingu w wyszukiwarkach w ujęciu szerokim czy bardziej marketingu poprzez platformy
marketingowe właścicieli wyszukiwarek. Trudno tutaj jednoznacznie odpowiedzieć, nasze zdanie w
tym zakresie też ewoluuje.(…)”
Źródło: www.sprawnymarketing.pl

Krzysztof Lis
autor bloga
zarabianie-na-blogu.pl
Z punktu widzenia
reklamobiorcy, zwłaszcza
początkującego, nie ma
lepszego sposobu na
spieniężenie ruchu we
własnej witrynie niż reklama
kontekstowa.

Co na ten temat, półtorej roku później, mają do powiedzenia, przepytywani
przez nas specjaliści?
Krzysztof Lis
autor bloga, zarabianie-na-blogu.pl
Reklama kontekstowa jest (o ile ja dobrze
rozumiem to pojęcie) poniekąd
rozwinięciem koncepcji reklamy w
wyszukiwarkach, czyli koło wyników
wyszukiwania. Tak jak tam (marketing w
wyszukiwarkach) reklama była
dopasowywana do wpisywanych zapytań,
tak tu (reklama kontekstowa) jest
dopasowywana do treści witryn, na których
jest prezentowana. I nie dość, że
obsługiwana jest przez te same platformy
marketingowe (z punktu widzenia

reklamodawcy), to jeszcze zapewne korzysta
z tych samych rozwiązań, które stosowane
są do generowania wyników wyszukiwania.
Mateusz Ostachowski
dyrektor sprzedaży, Kompan.pl
Rzeczywistość jest taka, że reklama dzieli się
na emitowaną z systemu AdWords Google i
nie przez Google AdWords. W przypadku
systemu AdWords możemy emitować
reklamę wyszukiwarkową i kontekstową. W
przypadku reklamy kontekstowej Google
jest po prostu dominujący, a inni mają udział
(mały, ale zauważalny). Dlatego, bez
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wchodzenia w akademickie dysusje, reklama
kontekstowa to jeden z najciekawszych
segmentów SEM.
Wojciech Szymański
kierownik działu promocji w
wyszukiwarkach, Ideo.pl
Reklama kontekstowa i reklama na
samodzielnie dobranych stronach WWW nie
jest reklamą w wyszukiwarkach i tej formy
promocji nie można traktować jako Search
Engine Marketing. To, że w kilku systemach
do emisji boksów sponsorowanych (m.in.
Adwords i AdKontekst) można jednocześnie
uaktywnić reklamę na stronach
internetowych, to jedynie dodatek
i ułatwienie. Nie świadczy jednak o
powiązaniu pomiędzy promocją w wynikach
wyszukiwania, a promocją w sieci stron
partnerskich.
Michał Herok
managing director, SEOgroup
Reklama kontekstowa nie jest naturalnie
reklamą w wyszukiwarkach, tym nie mniej
jest częścią szeroko pojętych działań z
zakresu Search Engine Marketingu. Jest ona
przedłużeniem reklamy w wyszukiwarkach
występującej w formie linków
sponsorowanych. Na szczególną uwagę
zasługuje tutaj fakt, że obie formy reklam są
tworzone poprzez te same narzędzia, takie

jak np. Google AdWords. Dlatego właśnie
agencje SEM mają wysokie kompetencje w
obsłudze tej formy reklamy, które tworzą
efekt synergii (działania w wyszukiwarce w
postaci linków sponsorowanych i reklama
kontekstowa w sieci partnerskiej).
Maciej Woźniak
kierownik SearchLab, Agora S.A.
Obecnie istnieje coraz więcej systemów
reklamy kontekstowej, jak np. BusinessClick,
który nie należy do właściciela
wyszukiwarki. Sądzę, że najwyższy czas
wyodrębnić reklamę kontkestową jako
niezależną podkategorię, należącą do
Performance Marketingu.

Michał Herok
managing director
SEOgroup
Na pewno tradycyjna forma
reklam kontekstowych w
formie boksów z treścią,
będzie traciła na
zainteresowaniu
reklamodawców na rzecz tej
w formie wideo, która potrafi
wywołać większe emocje,
jest lepiej zapamiętywana, a
użytkownicy są bardziej
skłonni do działania.
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Wyszukiwarki wiedzą o nas wszystko - wywiad
O ochronie danych osobowych w wyszukiwarkach, zasadach ich gromadzenia oraz o przypadkach
naruszania w efekcie dóbr osobistych rozmawiamy z mecenas Agatą Ambroziewicz, aplikantem
adwokackim w Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy.
Grzegorz Miłkowski: Wpisując zapytanie do
wyszukiwarki, użytkownik jednocześnie
zostawia ślad, informujący o nim samym.
Czy Pani zdaniem mamy tutaj do
czynienia z gromadzeniem danych
osobowych?
Agata Ambroziewicz: W opisywanym
przypadku będziemy mieli do czynienie z
przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli
dane, które wyszukiwarka (czyli dostawca
usług internetowych) zgromadzi będą
danymi osobowymi. Nie wszystkie dane
pozostawione przez użytkownika w trakcie
używania wyszukiwarki są danymi
osobowymi, a jedynie takie, które jego
dotyczą lub umożliwiają jego identyfikację
bez angażowania nadmiernych kosztów,
czasu lub działań. Przykładem danych
osobowych mogą być adresy IP (z
zastrzeżeniem pewnych wyjątków).
W jaki sposób Pani zdaniem będzie w
najbliższych latach ewoluowało pojęcie

danych osobowych?
Wydaje mi się, że pojęcie danych osobowych
nie będzie w najbliższych latach jakoś
szczególnie ewaluowało. Zostało ono w
sposób zamierzony zdefiniowane szeroko,
aby objąć swoim zakresem wszystkie dane o
zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie, bez względu na
środki techniczne wykorzystywane do ich
przetwarzania. GIODO potwierdził tę opinię
w niedawno udzielonym wywiadzie.
Czy myśli Pani, że za kilka lat będzie w
ogóle możliwe korzystanie z Internetu
bez udzielenia zgody na gromadzenie
swoich danych?

Agata Ambrowicz
Baker & McKenzie
Gruszczyński i Wspólnicy

Myślę, że za kilka lat będzie możliwe
korzystanie z Internetu bez wyrażania zgody
na przetwarzanie danych osobowych tak jak
to ma miejsce obecnie. Bowiem udzielenie
zgody jest jedną z kilku podstaw
umożliwiających przetwarzanie danych
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osobowych w Internecie. Ustawa o ochronie
danych osobowych oraz Dyrektywa o
Prywatności (95/46/EC) przewidują jeszcze
kilka innych podstaw umożliwiających takie
przetwarzanie np. uzasadniony interes
administratora (np. w celu zapewnienia
bezpieczeństwa serwisu). Możliwość
przetwarzania danych bez uzyskania zgody
daje również ustawa o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (przetwarzanie
określonych w ustawie danych w celu
świadczenia usługi elektronicznej).
Natomiast obserwując tendencje na rynku
amerykańskim, w szczególności niedawno
podpisane porozumienie „Self-regulatory
Principles for Online Behavioral
Advertising”, największych amerykańskich
agencji reklamowych w zakresie reklamy
behawioralnej oraz wzrastająca świadomość
amerykańskich użytkowników Internetu w
zakresie ochrony ich danych osobowych,
można przypuszczać, że kwestia ochrony
danych osobowych w USA (co dotyczy
największych wyszukiwarek) będzie się
rozwijać w kierunku informowania
użytkowników o zbieranych danych
osobowych i umożliwienie im wyrażenia
sprzeciwu na takie przetwarzanie (opcja
opt-out).

naruszone w wyszukiwarce
internetowej?
Osoba, której dobro osobiste jest zagrożone
działaniem wyszukiwarek, może żądać
zaniechania tego działania, chyba że nie jest
ono bezprawne. W razie dokonanego
naruszenia, może on także żądać, żeby
osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do
usunięcia jego skutków, w szczególności aby
złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i
w odpowiedniej formie. Na zasadach
przewidzianych w kodeksie cywilnym może
on również żądać zadośćuczynienia
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy
na wskazany cel społeczny.
Ponadto, w przypadku naruszenia
przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych, GIODO z urzędu lub na wniosek,
podejmuje odpowiednią decyzję w zakresie
usunięcia uchybień np. poprzez nakazanie
usunięcia danych.
Osoba, która przetwarza dane osobowe, a do
których przetwarzania nie jest uprawniona
może podlegać również odpowiedzialności
karnej.
Rozmawiał Grzegorz Miłkowski

Jakiego zadośćuczynienia można żądać,
jeżeli nasze dobra osobiste zostały
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Artykuły
eksperckie

SEO dziś, SEO jutro
Wyzwania stojące przed branżą SEO
Piotr Olencki i Tomasz Więckowski, LogicSearch

L

udzie z branży SEO należą do jednej
z najbardziej tajemniczych grup
działających w Internecie.
Spowodowało to, że wokół pozycjonowania
narosło wiele mitów. Często osoby
nazywające się ekspertami wypowiadają
opinie bez poparcia jakimikolwiek
dowodami i testami. Trudno rozpoznać
i odróżnić wizjonerów od heretyków.
Wszystko to powoduje, że do każdej
informacji trzeba pochodzić z dystansem.
Specyfiką branży SEO jest ciągłe ulepszanie
technik pozycjonowania i szybkie
dostosowywanie do wprowadzanych zmian
w algorytmach wyszukiwarek. Rywalizacja
pomiędzy obozem pozycjonerów a osobami
odpowiedzialnymi za silniki wyszukiwarek
trwa długo i nie widać na horyzoncie jej
końca. W przeszłości stroną dominującą była
branża SEO. Obecnie ta szala przechyla się
na korzyść wyszukiwarek. Ulepszone reguły
oceniania spowodowały, że sztuka
pozycjonowania jest coraz bardziej
skomplikowana i wymaga wiedzy z bardzo
wielu dziedzin. Różnorodność

internetowych technologii umożliwia jednak
stosowanie całego wachlarza kreatywnych
rozwiązań pozwalających ominąć czujny
wzrok robotów wyszukiwarek.

Trochę historii
Wyszukiwarki internetowe rozpoczynały
swoje życie bez blasku reflektorów i świateł
kamer. Większość z nich miało swoje
zaczątki w akademickich zaciszach i były
tworzone przez grupki zapalonych
studentów. Ci wizjonerzy, których
oczarował dopiero co raczkujący Internet,
nawet w najśmielszych snach nie
podejrzewali, że wyszukiwarki odegrają tak
ważną rolę w przyszłej sieciowej rewolucji.
Zasady działania wyszukiwarek na
przestrzeni lat bardzo mocno się zmieniały.
Na pierwszych etapach praprzodkowie
obecnych wyszukiwarek internetowych
zaczynali swoją działalność od rozwiązań
zbliżonych do katalogów internetowych.
Opierały się one na zhierarchizowanym

Piotr Olencki
Od 2003 roku zawodowo zajmuje
się pozycjonowaniem. Jest
specjalistą od tworzenia aplikacji
wspomagających SEO i
organicznego promowania
serwisów. Na początku 2009
roku dołączył do zespołu
LOGICSEARCH, agencji SEM przy
ARBOinteractive.

Tomasz Więckowski
Związany z grupą ARBOmedia od
2006 roku, gdzie odpowiedzialny
był za kampanie rozliczane w
modelach CPC i CPA, reklamę
kontekstową oraz optymalizację
kampanii w wyszukiwarkach.
Brał udział przy tworzeniu
systemu reklamy kontekstowej
SmartContext. Od listopada 2007
r. pełni funkcję Managing
Directora w LOGICSEARCH,
agencji marketingu w
wyszukiwarkach, który działa w
ramach europejskiej grupy
ARBOmedia AG.
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spisie stron internetowych, który dzielił
witryny według kategorii tematycznej.
Z czasem Internet zaczął się rozrastać i ilość
zasobów, które trzeba było sklasyfikować
była trudna do objęcia poprzez przestarzałe
rozwiązania. Wymusiło to zmiany
w myśleniu o systemach wyszukujących
informacje w sieci. Dalsze prace zaczęły się
koncentrować na rozwiązaniach, które były
w stanie w prosty sposób klasyfikować stale
rozrastające się zasoby. Były to próby, które
zaczęły upodabniać silniki wyszukiwarek do
obecnych rozwiązań.
Metaznaczniki
Wyszukiwarki na przestrzeni lat używały
różnych elementów strony przy ustalaniu
kolejności rankingu. Na początku systemy
głównie opierały się na metaznacznikach
w sekcji HEAD. Głównymi metaznacznikami
są słowa kluczowe i opis strony. Ich
specyficzną cechą jest to, że nie są one
widoczne dla użytkownika. Wybranie takich
rozwiązań przy ustalaniu kolejności stron
w wyszukiwarce powodowało patologie.
Twórcy witryn mogli dowolnie ustalać
metatagi i często dochodziło do sytuacji,
w której nie miały one nic wspólnego
z treścią strony. Do metaznaczników były
dodawane słowa kluczowe, które
powodowały dużą ilość odwiedzin, a nie te
najbardziej odpowiadające treści strony.
Zmusiło to ostatecznie budowniczych
silników wyszukiwarek do zmiany podejścia

i brania pod uwagę „bardziej obiektywnych”
elementów strony. Aktualnie metaznaczniki
nie mają żadnego wpływu na pozycję strony
w Google. Metaznacznik description
odpowiada za opis strony w wynikach
wyszukiwania. Dobrze skonstruowany opis
strony może przyciągnąć większą ilość
użytkowników, niż strony z przypadkowo
wygenerowanym opisem z wyższych pozycji.
Tekst
Kolejnym krokiem na drodze ewolucji
wyszukiwarek internetowych było branie
pod uwagę tekstu przy ocenianiu stron.
Pozwoliło to na pewien czas ustabilizować
sytuację i przeciwdziałać nadużyciom.
Dodatkowymi usprawnieniami
wprowadzonymi do systemów
wyszukiwarek była nie tylko analiza samej
zawartości tekstu, ale również jego formy.
Zawarcie pozycjonowanych haseł w takich
elementach jak nagłówki lub
w pogrubionym tekście pozwalało podnieść
stronę w wynikach wyszukiwania.
Linki
Czas mijał, a webmasterzy nauczyli się
manipulować wynikami wyszukiwarek.
Przełomowym krokiem było analizowanie
ilości linków, jako jednego z najważniejszych
czynników determinujących pozycję stron.
Było to rewolucyjne rozwiązanie, gdyż po
raz pierwszy webmasterzy stracili w dużej
mierze kontrolę nad pozycją własnej strony
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w wyszukiwarkach. Wreszcie do władzy
doszedł lud i mógł oddawać głosy
(zamieszczać linki) na najlepsze strony.
Aktualnie algorytmy wyszukiwarek
nastawione są na jakościowe linki. Preferują
pojedyncze linki z mocnych stron, pomijając
lub umniejszając znaczenie setek linków ze
stron o niskiej wartości.
Wartość merytoryczna
Obecnie Google zaczyna brać pod uwagę nie
tylko budowę strony i jej tzw. „olinkowanie”,
ale również jej merytoryczną zawartość
i jakość ruchu, który jest na nią kierowany.
Algorytmy służące do oceny tych
wskaźników są bardzo zaawansowane
i trudno jednoznacznie stwierdzić, które
z poszczególnych składowych są używane
i mają największy wpływ na pozycję strony.
Ważnym wskaźnikiem dotyczącymi
kontentu jest jego unikalność. Google
preferuje witryny, które jako pierwsze
opublikują dany materiał. Strony oparte
wyłącznie na odtwórczych materiałach mają
nikłe szanse na wybicie się w rankingu.
Dodatkowo wskaźnikiem, dzięki któremu
Google najprawdopodobniej ocenia strony
jest czas przebywania na witrynie.
Ewolucja
Czynniki wpływające na ocenę stron
zmieniały się z biegiem lat. Starsze elementy
tracą na znaczeniu, a nowe zyskują coraz
ważniejsza rolę w pozycjonowaniu.

Głównym powodem roszad w zasadach
oceniania stron była ich podatność na
manipulację. Jeśli zostaną odnalezione
rozwiązania, dzięki którym będzie można
łatwo manipulować poszczególnymi
czynnikami, to z całą pewnością zostaną one
zmodyfikowane.

Walka ze spamem
Google jest niekwestionowanym liderem
w świecie wyszukiwarek. Powodów takiego
stanu rzeczy jest kilka. Większość ludzi
będzie się opowiadała za twierdzeniami, że
za sukcesami Google stoi bardzo dobry
system oceny witryn i ustawienie
najbardziej wartościowych stron na szczycie
rankingu. Można również podejść do tej
kwestii od drugiej strony i powiedzieć, że
sukces Google został odniesiony dzięki
bardzo małej ilości bezwartościowych
witryn na czołowych pozycjach i skutecznej
walce ze spamem.
Zdolność do szybkiej reakcji na zalew
spamu jest bardzo ważną cechą każdej
wyszukiwarki. Google jest liderem w walce
ze spamem. Dzięki zaawansowanym
rozwiązaniom jest w stanie skutecznie
odnajdować strony o niskiej wartości
merytorycznej i walczyć z nimi. Google
swoje rozwiązania oparło nie tylko na
analizie technicznej, ale również na
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raportach wysyłanych przez samych
użytkowników. Dzięki narzędziom
udostępnionym przez giganta każdy
użytkownik może wysłać „donos” na stronę,
która używa nieetycznych technik
pozycjonowania lub jest bezwartościowa.
Na polskim rynku największym wyzwaniem
dla Google jest walka z systemami wymiany
linków. SWL to rozwiązania techniczne,
które pozwalają na masową skalę wymieniać
się linkami z tysiącami stron. Do tej pory
„wielkie G” nie jest w stanie skutecznie
poradzić sobie z tym problemem i nic nie
wskazuje, by przez następne miesiące ta
sytuacja diametralnie się zmieniła.

Przyszłość SEO
Przyszłość SEO jest trudna do przewidzenia.
Na zmiany w branży może mieć wpływ kilka
rzeczy. Głównymi z nich jest podział rynku
i wprowadzenie nowych rozwiązań
technicznych.
Walka gigantów
Jeśli do gry wejdzie poważny gracz, który
zagrozi dominacji giganta, to rewolucyjne
zmiany mogą nastąpić bardzo szybko.
Trzeba jasno powiedzieć, że by stanąć
w szranki z „wielkim G”, trzeba mieć za sobą
ogromny potencjał finansowotechnologiczny. Na dzień dzisiejszy tylko

jedna wyszukiwarka może podjąć wyzwanie
i zacząć poważna rywalizację z Google.
Jest nią nowe dziecko Microsoftu – Bing.
Wyszukiwarka dobrze się prezentuje i nie
stoi na przegranej pozycji. Sadzę, że walka
o rynek zostanie stoczona nie na polu
technologicznym, ale raczej w umysłach
internatów. Zdobywanie kolejnych
procentów udziału w rynku, będzie bardzo
trudne i zostanie okupione ogromnymi
budżetami marketingowymi. Być może
Microsoftowi uda się w jakiś sposób
przemycić Binga do systemu Windows, co
może zachwiać bezwzględną dominację
Google.
Ukryta rewolucja
Już kilka lat temu Google rozpoczęło cichą
rewolucję, która polegała na uzupełnieniu
wyników wyszukiwania dodatkowymi
informacjami. Rozwiązanie to zostało
nazwane Universal Search i jest ciągle
w fazie rozwoju. Jedną z pierwszych usług
jaka została wprowadzona do wyników
wyszukiwania było Google News (artykuły
prasowe). Kolejnymi usługami były zdjęcia
i wideo, które pojawiają się między
wynikami organicznymi. Obecnie coraz
częściej wyniki przeplatane są mapami
Google Maps. Na horyzoncie zaczyna się
pojawiać muzyka, kino i tylko kwestią czasu
są następne „dodatki”. Za kilka lat wyniki
wyszukiwarek mogą wyglądać zupełnie
inaczej i ich pokaźną częścią mogą stanowić
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użyteczne usługi z rodziny Universal Search.
Firmy, które wyprzedzą branżę i szybko
wyspecjalizują się w konkretnych usługach,
będą miały szansę zwiększyć udział
w rynku.
Potyczki z branżą SEO
Duży wpływ na przyszłość branży SEO
będzie miała również skala dominacji
Google. Jeśli będzie ona niezagrożona, to
korporacja powoli, ale stanowczo może
nasycać wyniki wyszukiwarki coraz większą
dawką reklam. Brak poważnej konkurencji
dla „wielkiego G” najprawdopodobniej
spowoduje zwiększenie ilości
i częstotliwości wyświetlania reklam
AdWords nad organicznymi wynikami
wyszukiwania. W najbliższym czasie poza
reklamą tekstową w wynikach
wyszukiwania mogą pojawić się inne formy
reklamowe. Już teraz Google zamieszcza
mapki, a nawet wideo w wynikach wyszukań
(po kliknięciu w link rozwijają się
materiały).

wyszukiwania, w krajach w których
pojedynek silników wyszukiwarek nadal
trwa.
Nieodgadniona przyszłość
Przyszłość branży jest równie tajemnicza
i zamglona jak same techniki
pozycjonowania. Trudno jednoznacznie
przewidzieć, w którą stronę pójdzie rynek.
Do tej pory branża zawsze radziła sobie ze
wszystkimi zmianami i na pewno sprawnie
dostosuje się do kolejnych. Jednego możemy
być pewni. Przed nami ciekawe czasy...

Proces zwiększenia powierzchni reklamowej
kosztem zepchnięcia na drugi plan wyników
organicznych będzie miał jasne przełożenie
na zmniejszoną ilość przekierowań
pochodzącą z organicznych wyników. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by Google zwiększał
ilość reklam na rynkach, na których jego
pozycja jest niezagrożona (czyt. Polska
– 97% rynku!), nie zaśmiecając wyników
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Efekt kampanii: Praktyczne aspekty mierzenia
konwersji i zwrotu z inwestycji
Mateusz Ostachowski, Kompan.pl

B

ranża SEM sprzedaje efekt. Taki obraz
chcemy kreować wśród klientów. I w
dużej mierze jest to prawdą. Jednak
traktowanie kliknięcia (wejścia na stronę)
jako efektu jest częstym nieporozumieniem.
W czasach kryzysu klienci potrzebują czegoś
więcej. To, co tak naprawdę możemy uznać
za konkretny efekt, to działanie klienta na
stronie docelowej, zwykle zdefiniowane jako
wypełniony formularz (lead) lub, co rzadsze,
sprzedaż internetową.
Najczęściej zbiera się tzw. „leady gorące”
(zwane też krótkimi). Są to krótkie
formularze, nie wymagające wielu
informacji od użytkownika sieci, przez co
łatwo je zbierać. Liderem, w ich
pozyskiwaniu, jest branża finansowoubezpieczeniowa, mocno dotknięta przez
kryzys, a przez to bardziej wymagająca i
oczywiście umiejąca liczyć. Inne branże są
nie mniej wymagające, dlatego moje uwagi
odnoszą się do wszystkich, tego typu
kampanii, rozliczanych w modelu PPA.
Klasyczna akcja reklamowa potrzebuje wielu
tysięcy wypełnionych formularzy

miesięcznie, a typowy klient kupuje ruch z
wielu źródeł (leady głównie od sieci
afiliacyjnych), ale szybko staje przed
problemem zbyt małej ich liczby w
odpowiedniej cenie. Wtedy najlepszym
rozwiązaniem jest pozyskiwanie
wypełnionych formularzy poprzez
kampanie wyszukiwarkowe i kontekstowe
rozliczane w modelu PPC.
Mierzenie konwersji, czyli faktycznej liczby
wypełnionych formularzy, jest możliwe z
samego konta AdWords, a w przypadku
innych sieci kontekstowych za pomocą
celów Analitycs. Ogólna praktyka (ma
oczywiście wyjątki) wskazuje, że rzadko
udaje się uzyskać odpowiednią cenę za
konwersję w kampaniach
wyszukiwarkowych, kierowanych na słowa
ogólne. Zwykle wysoka cena CPC implikuje
wysoką cenę konwersji, a wysoki
współczynnik konwersji nie jest w stanie
zrekompensować ceny za kliknięcie.

Mateusz Ostachowski
Członek zarządu Kompan.pl.
Jest odpowiedzialny za sprzedaż
i planowanie kampanii. Ponadto
zajmuje się operacyjną koordynacją
pracy firmy oraz nadzoruje proces
rekrutacji i szkolenia pracowników.
W branży internetowej pracuje od
2000 r. Wcześniej pracował na
stanowiskach kierowniczych w
działach sprzedaży w projektach
funduszu inwestycyjnego e-Katalyst
S.A. (m.in. był szefem sprzedaży w
bizCentrum SA.) oraz NTTCable
Gmbh (niemiecka firma
telekomunikacyjna). Interesuje się
psychologią zorientowaną na
proces i polityką międzynarodową.
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Rekomendacja - wyłączyć

drogo

bardzo
nisko

bardzo
drogo

mieści się
w budżecie,
ale jest tylko
jeden
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Lepsze efekty daje kampania długiego ogona, ale zwykle liczba leadów z wyszukiwarki jest niewystarczająca, to znaczy uzyskujemy za mało
leadów za odpowiednią cenę. Wtedy najważniejsza staje się kampania kontekstowa (tekstowa, graficzna, wideo). I właśnie w tym miejscu jest
ogromne pole do popisu dla agencji. Kierując kampanie na konkretne strony, możemy dokładnie określić, które witryny dają nam odpowiednią
ilości konwersji po odpowiedniej cenie. Możemy precyzyjnie kierować ruchem w zależności od dyspozycji biznesowych.

bardzo tanio, ale nie
ma ruchu

najlepsze
dopasowanie
i skala
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Jednak wypełnianie krótkich leadów ma
swoje wady i nie oznacza jeszcze sprzedaży.
Po pierwsze bardzo często internauta
wypełnia kilka konkurencyjnych formularzy
(np. osoba chcąca wziąć kredyt hipoteczny,
testuje banki i pośredników). Zatem ten, kto
pierwszy zadzwoni do klienta z ofertą, ma
największą szansę na sprzedaż swoich usług.
Niestety liczba leadów niepoprawnych
(błędnych numerów, żartów, itp.) jest
znacząca i pomimo tego, że zwykle klient za
nie nie płaci, może być to dla niego irytujące.
Osoba dzwoniąca nijak nie może
przygotować się do rozmowy, bo o kliencie
nic nie wie (zna tylko jego dane).
Dlatego trudno jest jednoznacznie określić
skuteczność leadów mierzoną przez CPS
(cost per sale), czyli w tym przypadku
stosunek wypełnionych do tych, które
spowodowały sprzedaż. Jest on z natury
niski i sprzedając taką akcję
niedoświadczonemu klientowi należy
upewnić się, że rozumie skutki uboczne.
Dlatego też coraz częściej zbieranych jest
mniej leadów, ale za to wyższej jakości. Są
one szczególnie istotne w produktach
zaawansowanych, gdzie wymagana jest
inwestycja np. w spotkanie.

wysublimowanymi. Co ciekawe taki zimny
formularz może mieć nawet do sześciu
stron. Jak zachęcić użytkownikówkonsumentów do wypełniania takich
leadów? To bardzo proste – trzeba dać im
nagrodę. Uwielbiamy dostawać nagrody i
nawet użytkownicy z zamożnych grup
docelowych, często skuszą się na prezent.
Zimny lead nie wymaga natychmiastowego
działania. Dzięki niemu otrzymujemy
idealną informację o potencjalnym kliencie.
Co więcej, informacja jest wysłana przez z
niego z własnej nieprzymuszonej woli. Lead
zimny dzięki wielości informacji, które ze
sobą niesie, pozwala na bardzo dokładną
identyfikację klienta i nie wymaga szybkich
akcji telemarketingowych. Pamiętać trzeba
jednak o odpowiednim zabezpieczeniu bazy
danych zebranej w ten sposób.
Podsumowując, leady gorące pozwalają na
zebranie większej ilości formularzy,
zawierających mało danych i muszą zostać
natychmiast przerobione przez
pracowników. Leady zimne zaś zawierają
dużo szczegółowych informacji, dzięki
czemu nasz kontakt z klientem nie musi być
natychmiastowy, bo już wiemy czy zawiera
on się w naszym targecie czy też nie.

Lead gorący (krótki)
odzwierciedla bezpośrednią
potrzebę klienta, wymaga
natychmiastowego działania
(akcja-reakcja), zwykle
użytkownik wypełnia kilka
takich formularzy i czeka na
szybką informację.

Lead zimny (długi)
daje dużo informacji o
potrzebach potencjalnych
klientów, pozwala wstępnie
zweryfikować klientów pod
kątem konkretnych
produktów i akcji
sprzedażowych, nie wymaga
natychmiastowych, falowych
akcji telemarketingowych.

Rozbudowane formularze to leady zimne
(długie). Po ich otrzymaniu są
przekazywane do konkretnych handlowców,
którzy zajmują się produktami bardziej
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Kolejnym jednak problemem, na który
natrafiają firmy rozpoczynające
pozyskiwanie klientów przez Internet, jest
odpowiednie kierowanie ruchu
użytkowników. Trzeba zadać sobie pytanie
jak przyciągnąć internetową rzekę zapytań
do nas?
Są 4 kierunki, działań:
- wyszukiwarki,
- sieć stron z treściami,
- sieć stron z reklamami graficznymi,
- sieć stron z reklamami video.
Gdy zdecydujemy się już na konkretną sieć
reklamową, a najlepiej na odpowiednią
kompilację tych sieci, trzeba również podjąć
racjonalną decyzję odnośnie rodzaju ogona.
Wybór to ogon krótki lub ogon długi.
Ogonem internetowym nazywana jest
długość frazy wpisywanej przez
użytkownika do wyszukiwarki, przez którą
trafia na naszą stronę docelową. Im ogon
krótszy tym konkurencja jest coraz większa
(ogólne słowa) i oczywiście koszt ukazania
się reklamy coraz wyższy. W miarę jak nasz
ogon się wydłuża, gdy konkretyzujemy
wybraną frazę, dołączając kolejne słowa,
reklama będzie coraz tańsza, a konkurencja
coraz mniejsza. Jednak oczywiście wiąże się
z to z małą klikalnością, a więc małą liczbą
osób, które dotrą do naszego leadu.

Często klienci zadają pytanie jak
kontrolować całość tych ciągle
zmieniających się parametrów. W zasadzie
słowem kluczem jest analiza. Koniecznie
trzeba zbierać wszystkie możliwe dane
związane z ruchem użytkowników i
wypełnianiem formularzy i na tej podstawie
wyciągać wnioski. Co kontrolować? Dane ze
statystyk, serwera, liczniki na witrynach
www, dane z systemów zbierających
informacje dzięki kodom umieszczonym na
stronie (kto gdzie kliknął i ile tam
przebywał) oraz wszelkie informacje z
zaimplementowanego odpowiednio
narzędzia Google Analytics.
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Rozbudowana kontrola wielostronnicowej ankiety
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AdWords zamiast domu mediowego
Piotr Stanoch, Trendmaker

C

zy można sobie wyobrazić
prowadzenie kampanii wizerunkowej
o szerokim zasięgu bez udziału domu
mediowego? Nadal część marketerów myśli,
że nie. Wydawnictwo Bezdroża, z udziałem
agencji Trendmaker, spróbowało zrobić to
inaczej. Podzielimy się wiedzą zdobytą
podczas trwania kampanii Mania
Odkrywania.

wydawnictwa Bezdroża.
W kontekście komunikacji do określonej
grupy docelowej pojawiło się pytanie jak
wzmocnić świadomość marki
przewodników w Internecie, przy
wykorzystaniu ograniczonego budżetu na
działania budujące zasięg. Obraliśmy
strategię wykorzystującą szeroki zasięg sieci
partnerskiej i wyszukiwania Google.

Sytuacja

SEO PR

Celem kampanii było pozyskanie ruchu na
stronę konkursu Mania Odkrywania,
konwersja na zakładane cele oraz
wzmocnienie świadomości marki
przewodników przed okresem wakacyjnym.
Na podstawie badań fokusowych oraz
wiedzy od klienta wiedzieliśmy, że grupą
docelową konkursu są studenci oraz młode
osoby pracujące, które często podróżują po
świecie w sposób indywidualny,
niekoniecznie korzystając z wyjazdów
zorganizowanych przez biura podróży.
Do nich właśnie adresowane są przewodniki

Odbiorcy kampanii to grupa osób aktywnie
poszukująca w sieci informacji o miejscu
podróży. Dzięki ciągłemu zainteresowaniu
nowymi wiadomościami są na bieżąco
zarówno z wydarzeniami turystycznymi, jak
i poszerzają swoją wiedzę jako podróżnicy.
W efekcie bardzo dużo czasu spędzają na
stronach www poświęconych podróżom,
turystyce oraz wypoczynkowi. Idealnym
rozwiązaniem były zatem działania SEO PR.
Z jednej strony informacja o starcie
konkursu dotarła do grupy docelowej,
z drugiej zaś serwis został zaindeksowany

Piotr Stanoch
SEM manager w agencji
interaktywnej Trendmaker.
Wcześniej związany z mediami
tradycyjnymi, od 2007 roku w
branży interaktywnej.
Certyfikowany konsultant Google
Advertising Professional.
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w Google. Wysyłka „press release” pozwoliła
na pojawienie się strony w wynikach
wyszukiwania, przez co ruch osób
szukających witryny jedynie na podstawie
nazwy konkursu nie był tracony.

PPC
Kampania linków sponsorowanych
prowadzona była pod kątem maksymalizacji
zasięgu. Stworzone zostały setki grup
reklam powiązanych z destynacjami
zarówno pod kątem geograficznym, jak i pod
kątem zwyczajów, kultury, przyrody
i samych ciekawostek związanych z danym
regionem. Na stronie konkursowej każdy
z 10 minikonkursów promował dany
przewodnik związany z wybranym krajem.
Pełna spójna komunikacja w wyszukiwarce,
na stronie docelowej i podczas udziału
w konkursie pozwalała na zainteresowanie
odbiorców.
Kreacje reklamowe podkreślały wizerunek
marki przewodników Bezdroża jako
przewodników dla Odkrywców (stąd nazwa
konkursu Mania Odkrywania).

Sieć partnerska
Wzmocnienie świadomości marki nie mogło
obejść się bez reklam display. To one

stanowią kluczowy nośnik informacji
wizualnej. Zapytanie wysłane do domu
mediowego potwierdziło podejrzenie, że
działania z ograniczonym budżetem na
display doprowadzą do niewielkiej liczby
konwersji. Z pomocą po raz kolejny
przyszedł Google i sieć partnerska.
Każdy marketer, korzystając z adplannera
w sieci parternerskiej, jest w stanie
w stosunkowo prosty sposób zaplanować
działania promocyjne. Google pozwala
zrobić to na dwa sposoby: samemu
(wskazując konkretne witryny) bądź
wykorzystując bazę słów kluczowych,
opisujących interesującą nas tematykę.
W takiej sytuacji system sam dobierze
miejsca docelowe.
Bazując na wiedzy wyniesionej
z prowadzonej kampanii możemy
zarekomendować, że lepiej jest
samodzielnie określać interesujące dla
kampanii witryny. Mimo, iż jest to metoda
bardziej pracochłonna, przynosi ona dużo
lepsze efekty.
Pracując nad optymalizacją kampanii Manii
Odkrywania można było dostrzec pewne
stałe problemy, które dotykają
reklamodawców korzystających z sieci
partnerskiej AdWords.
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Głównym problemem jest bardzo duża
liczba stron, które posiadają reklamy
AdSense. Samo jednak ich skatalogowanie
przez Google jest bardzo słabe. Często
najlepszym rozwiązaniem jest research
i wytypowanie szeregu stron www, które
odpowiadają określonej tematyce
(w naszym przypadku turystyka)
i sprawdzenie czy są dostępne na nich
reklamy Google. Odpowiednie
przygotowanie pozwoli, na długo przed
startem kampanii, na wytypowanie
potencjalnie interesujących stron www oraz
określenie grup docelowych, które
przebywają na danych witrynach. Należy
zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie idealne,
jednak w opisywanym przypadku było
skuteczne.

wypadku pozostajemy w sytuacji kiedy
mamy masę danych, często
zaprezentowanych tak, że wyciągnięcie
wniosków okazuje się bardzo czasochłonne.

Efekty
W wyniku przeprowadzonych działań na
stronę konkursu pozyskaliśmy wartościowy
ruch – świadczyć o tym może poziom
konwersji na poziomie 10,61 % (odsetek
osób, które łącznie wzięły udział
w dziesięciu edycjach konkursu).
Działania promocyjne pozwoliły na
uzyskanie łącznej ilości odsłon reklam
w wysokości 181 milionów (w tym 170 836
108 wyświetleń reklam tekstowych oraz 10
139 094 wyświetleń reklam graficznych)
w trakcie 10 tygodni. Dysponując
niewielkim budżetem, udało się uzyskać
wyniki odpowiadające zaangażowaniu dużo
większego budżetu w domu mediowym.
Kampania pozwoliła wygenerować ruch
w serwisie oraz konwersje w postaci
udziału w konkursie.

Osobnym problemem jaki pojawia się przy
tworzeniu tak szerokich kampanii w sieci
partnerskiej są strony MFA (Made For
AdSense), zapełnione reklamami AdSense,
których głównym celem jest zarabianie
pieniędzy, zaś same w sobie nie niosą
żadnych informacji dla potencjalnych
użytkowników. Niezbędne jest zatem
monitorowanie, czy taka witryna nie jest na
liście serwisów, na które kierujemy reklamy.

Czy AdWords wystarczy?

Właśnie dlatego tak ważne jest
dopracowanie strategii kampanii, która
pozwala na efektywną optymalizację
i pełniejsze mierzenie wyników. W innym

Zadaniem agencji w przypadku
prowadzenia tak szerokich działań
wykorzystujących AdWords jest możliwie
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jak najlepsze przygotowanie strategii
i określenie kanałów komunikacji.
Źle przemyślane działania, przyczynią się
jedynie do zrażenia użytkowników do tej
formy reklamy, gdyż pozostaną zapamiętane
jako mało przydatne, źle dopasowane do
tematyki stron.
Należy jednak pamiętać, że decyzja
o wykorzystaniu AdWords wiąże się
z akceptacją niedoskonałości tego systemu
i pewnych ograniczeń technicznych
(szczególnie braku pewności istnienia
w określonym miejscu, czasie i campingu,
wymuszonym przez aukcyjny model
reklamowy). Jeżeli jest możliwa akceptacja
tych niedociągnięć, AdWords stanowi
świetne narzędzie. Oczywiście pod
warunkiem, że jest w odpowiednich rękach.
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Rys: Robert Trojanowski
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O interaktywnie.com
Interaktywnie.com powstało w 2006 roku jako blog branżowy o
marketingu i sprzedaży online. W listopadzie 2007 roku serwis
zmienił szatę graficzną i zaczął przekształcać się w wortal.
W ciągu trzech lat istnienia znacząco poszerzył się zarówno
zakres tematyczny jaki i liczba autorów. Fakt ten został
dwukrotnie doceniony przez jury WebstarFestival i uhonorowane
statuetką Webstara Akademii Internetu w kategorii ,,Blog biznes i
polityczny" w latach 2007 i 2008. Oprócz tego interaktywnie.com
jest laureatem Grand Webstara 2008 dla strony roku.
Oprócz bloga eskperckiego interaktywnie.com to aktualizowane
codziennie newsy z rynku polskiego i międzynarodowego,
artykuły, wywiady czy najciekawsze strony internetowe.
Od stycznia 2009 interaktywnie.com jest częścią Grupy Money.pl.
W wyniku szybkiego rozwoju i poszerzania zakresu
podejmowanych tematów, w lipcu 2009 r. interaktywnie.com
zmieniło szatę graficzną. Pojawił się wówczas również podział na
trzy główne sekcje tematyczne: biznes, kreacja, hi-tech. Od
sierpnia 2009 r. wydajemy raporty, analizujące polski rynek
interaktywny.

Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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