
pr  on l inepr on l ine

86

Statystyki firmowe to ważne, choć jeszcze 
nie przez wszystkich doceniane narzędzie. 
Mogą być niezwykle ciekawym źródłem 
informacji na temat efektów prowadzonych 
przez nas działań PR online.

Każda firma dysponująca stroną internetową może mieć podpięte do 
niej statystyki ruchu stron. Jeśli nie, warto się pokusić o ich założenie, 
korzystając z dostępnych na rynku ofert, jak choćby stat4u, mystat.pl 
czy stat.pl. Mają one zarówno darmowe konta z najprostszymi opcjami 
dla prywatnych użytkowników, jak i konta komercyjne o rozbudowanych 
funkcjach, które z kolei przydadzą się firmom. 
Wyobraźmy sobie, że pierwszy krok już za nami. Rzetelnie przejrzeli-
śmy wreszcie dostępne od zawsze statystyki (!) lub założyliśmy konto, 
rejestrując naszą stronę w systemie statystyk. Możemy zatem zacząć 
systematycznie obserwować to, co faktycznie dzieje się na naszej stronie, 
a czego dotychczas nie zauważaliśmy.

Poznać stronę
Najprostsze do ustalenia dane to oglądalność strony. Możemy prześle-
dzić, jak zmienia się podczas kolejnych miesięcy – rośnie czy maleje. 
Być może jest inna w zależności od dnia tygodnia. Prawdopodobnie w 
weekendy, zwłaszcza letnie, w porównaniu z danymi dotyczącymi dni 
roboczych ruch na naszej stronie będzie mniejszy. Zależność tę można 
wytłumaczyć badaniami pokazującymi, że większość Polaków korzysta 
z internetu w pracy. 

Wzrost ruchu na witrynie firmy jest również 
wynikiem nasilonych działań komunikacyjnych. 
Po dystrybucji newslettera możemy łatwo 
sprawdzić, ile osób odwiedziło naszą stronę, 
klikając w podany w newsletterze link. Z kolei 
działania media relations owocują wzrostem 
określonych zapytań do wyszukiwarek, zawie-
rających na przykład nazwę nowego produktu 
czy usługi firmy.
Statystyki dostarczają też ciekawych danych 
dotyczących oglądalności samej strony. Możemy 
sprawdzić, jak wygląda ruch w jej obrębie. Szu-
kajmy odpowiedzi na pytania: jaka jest najczęst-
sza kolejność przeglądania poszczególnych pod-
stron, na których z nich internauci zatrzymują 
się najdłużej, a które pomijają? Zebrane w ten 
sposób informacje są czytelną wskazówką do 
ewentualnych dalszych poprawek w strukturze 
witryny.

Bliżej użytkownika
Kolejna ciekawa informacja, którą można zna-
leźć to informacje o naszych użytkownikach. 
Każda ze statystyk rejestruje IP komputerów, 
z których dokonano wejścia na naszą stronę 
i często wiąże je z poszczególnymi regionami 
kraju lub świata (opcja geolokalizacji). Inne pyta-
nie, na które łatwo znajdziemy odpowiedź za 
pomocą statystyk to, czy nasi odwiedzający 
surfują z komputerów swoich firm czy raczej z 
domu. Osoby prywatne w swoich adresach IP 
będą miały domeny usług operatorów telefo-
nicznych adresowanych do użytkowników indy-
widualnych (na przykład neostrada.adsl.tpnet.pl) 
lub wirtualnych operatorów w rodzaju telewizji 
kablowych (na przykład aster.pl). W przypadku 
wejść z firm za pomocą takiego narzędzia, jak 
www.ripe.net/whois jesteśmy w stanie łatwo je 
zidentyfikować. Czy są to nasi podwykonawcy 
czy klienci? A może naszą stronę często odwie-
dzają pracownicy? Jeśli tak, a dotychczas nie 
założyliśmy intranetu, może warto byłoby go 
uruchomić? Jakich informacji szukają na naszych 
stronach osoby prywatne: sprawdzają dział 
„praca” czy poszukują treści merytorycznych?
Odpowiedzi na te pytania może udzielić ranking 
haseł kluczowych zamieszczony w statystykach, 
który pokazuje, jakie zapytania najczęściej wpi-
sują osoby w wyszukiwarkę, by w rezultacie 
trafić na naszą stronę. Jest to wskazówka do 
dalszego pozycjonowania strony, najczęściej 
używanych wersji nazwy firmy czy jej produk-
tów, ale także treści, których poszukują u nas 

Pomiar wirtualny
Obok statystyk sieć oferuje ciekawe możliwości sprawdzenia, jaki 
skutek przyniosły prowadzone przez piarowców działania. Kluczem 
jest zastosowanie różnorodnych narzędzi i zgromadzenie danych z 
wielu źródeł. Później musimy je także zintegrować w spójną całość.
Coraz bardziej znana metoda dokonywania pomiaru rezultatów dzia-
łań wizerunkowych to analiza ilościowa i jakościowa opinii zawartych 
na forach internetowych, w blogosferze, na forach sieci społecznoś-
ciowych oraz w grupach dyskusyjnych.
Ciekawą i z pewnością rzadziej stosowaną metodą ewaluacji może 
być analiza jakościowa przychodzącej korespondencji PR - na przy-
kład podczas prowadzenia działań komunikacyjnych dla stowarzysze-
nia Loża Trójmiasto w Warszawie okazało się, że każde pojawienie się 
informacji o stowarzyszeniu w mediach, lokalnych lub ogólnopolskich, 
generowało zwiększoną liczbę zapytań od nowych osób o możliwość 
przyłączenia się do organizacji.
Możemy też próbować pokusić się o próbę znalezienia korelacji mię-
dzy nasiloną aktywnością organizacji w zakresie PR online a liczbą 
zapytań mailowych spływających na ogólny adres firmy czy też danymi 
na temat oglądalności strony. Podobnie uczynili twórcy wskaźnika 
Share of Discussion ostatnio promowanego w Stanach Zjedno-
czonych. Wskaźnik ten koreluje ogólną liczbę publikacji na temat 
danej kategorii produktów z wynikami sprzedaży dla produktu z tej 
kategorii.

Przeprosić statystyki
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internauci. Jeśli są to materiały fachowe, może 
warto rozwijać stronę w tym kierunku? Nie-
kiedy wyniki rankingu zawierają zabawne rezul-
taty, bo czym można wytłumaczyć na przykład 
tak zagadkowe wpisy, jak „tekst, który podoba 
się owcom”? 
W rankingach haseł można też odnaleźć nazwi-
ska kluczowych osób z firmy – nazwiska prezesa 
czy głównych handlowców. To z kolei informa-
cja pokazująca, kto jest frontmanem firmy dla 
internautów, czyli przez pryzmat czyjej osoby 
firma jest postrzegana w internecie. Może się 
nagle okazać, że niekoniecznie będzie to szef 
firmy, a właśnie jeden ze specjalistów, aktywny 
w sieci, piszący artykuły eksperckie i udziela-
jący się na forach sieci społecznościowych. I tak 
statystyki otwierają nam oczy: niedostrzegany 

przez dział PR pracownik ma wpływ na budowanie wizerunku firmy w 
internecie. 

Przemyślane linkowanie
Kolejna informacja zaszyfrowana jest w statystykach dotyczących stron 
z odsyłaczami do naszej witryny. Ten ranking pozwoli nam zoriento-
wać się, w jakich katalogach internetowych warto zaistnieć i którym z 
nich warto poświęcić najwięcej uwagi, ponieważ właśnie z tej witryny 
najczęściej trafiają na naszą internauci. Jest to także ważna wskazówka 
dla strategii dalszej wymiany linków z innymi organizacjami. Kiedy już 
dowiemy się, z którego typu stron generowany jest u nas największy 
ruch, warto rozważyć wymianę linków z właścicielami innych, podob-
nych serwisów. Tym bardziej że przemyślane linkowanie do naszej strony 
znacząco wpływa na jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach.
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Liczba użytkowników (identyfikowanych na podstawie plików 
cookies) odwiedzających badaną witrynę w poszczególnych 
miesiącach

Liczba użytkowników (cookies) odwiedzających badaną witrynę 
w rozbiciu na poszczególne godziny

Polskie miasta, z których z badaną witryną łączyło się najwięcej 
użytkowników (cookies)

Informacje o katalogach stron www, za pośrednictwem któ-
rych internauci trafiali na witrynę


