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„Internet to dla mnie źródło informacji nawet bardziej wiarygodne niż 
inne. W sieci mogę porównać źródła i w przypadku nieścisłości wybrać 
to najbardziej prawdopodobne. Niezależnie od posiadanej wiedzy na okre-
ślony temat zawsze wertuję internet, aby sprawdzić, czy w danym temacie 
nie pokazało się coś nowego. Zawsze korzystam z wyszukiwarki Google” 
- opowiada o wykorzystaniu internetu w pracy Łukasz Rogulski z dziennika 
„Życie Warszawy”. W swojej opinii nie jest odosobniony. 
W Polsce dziewięciu na dziesięciu dziennikarzy wskazuje internet jako naj-
ważniejsze źródło informacji. Narzędziami umożliwiającymi dotarcie do 
informacji są wyszukiwarki. Badania dowodzą, że generują one 90 proc. 
ruchu w internecie. Wiadomo też, że tylko co dziesiąta osoba wychodzi 
poza trzecią stronę otrzymanych wyników wyszukiwania.
Wyszukiwarka może sprzyjać naszej stronie www, ale witrynę tę należy 
pozycjonować, czyli celowo i przede wszystkim skutecznie windować 
do niej link według określonych słów kluczowych wpisywanych do okna 
wyszukiwarki. Można spotkać się również z angielskim nazewnictwem tej 
usługi, czyli SEO od Search Engine Optimization. Warto przybliżyć ten 
temat, gdyż coraz częściej agencje PR doradzają swoim klientom, aby dbały 
nie tylko o część wizualną, informacyjną i funkcjonalną swojej strony www, 
ale również o jej widoczność w sieci.

Sposób na wyszukiwarkę
Aby wskazać odpowiedź na zapytanie wpisane w okno, wyszukiwarka nie 
wertuje zasobów internetu, lecz własną bazę danych o stronach www. 
Każda z wyszukiwarek ma unikatowy system indeksowania witryn. Ich kry-
teria oceniania są tajne. Wiadomo jednak, że w oparciu o wyniki analiz 
zawartości własnej bazy stron www wyszukiwarki ustalają ranking, czyli 
pozycję danej strony w stosunku do innych. Im jest ona wyższa, tym praw-
dopodobnie wyższa jest oglądalność danej witryny.
Jak uczynić stronę bardziej przyjazną dla wyszukiwarek? Internet analizują 
roboty indeksujące wyszukiwarki, tzw. spiders. Selekcjonują one listy słów 
i wyrażeń znajdujących się na stronach pod kątem słów-kluczy. Liczy się 
dla nich częstotliwość występowania danych zwrotów na stronie, ale także 
miejsce ich umieszczania oraz sam tytuł witryny. Na pozycję w rankingu 
wpływa także linkowanie do danej strony www i linki, które umieszczamy 
na niej.

Słowa jak klucze
Pojęcie „słowa kluczowe” określa te hasła, które internauci najczęściej 
wpisują w okno wyszukiwarki, aby otrzymać pożądaną informację. Do ich 
wytypowania należy podejść wyjątkowo starannie. Trzeba się zastano-
wić, jakie frazy mogą kojarzyć się internautom z zawartością danej strony 
i prawdopodobnie właśnie je będą oni wpisywać w okno wyszukiwarki. 
Internauci wpisują zazwyczaj kombinację 2-3 fraz.
Za przykład posłuży nam strona www.oldcracow.com poświęcona historii 
architektury Krakowa. Jest ona bogatym zbiorem map Krakowa oraz zdjęć 
zabytków z różnych dzielnic miasta. Na podstawie tej informacji można 
stworzyć następującą listę potencjalnych słów-kluczy: Old Cracow Kraków, 
zabytki, zdjęcia, mapy, stary Kraków, zabytki Krakowa, zdjęcia starego Kra-
kowa, fotografie Kazimierza, mapy Krakowa, rynek główny Krakowa, Kra-
ków Kazimierz, Kraków Podgórze, fotografie Kazimierz. Uwagę należy sku-
pić na frazach bardziej konkretnych, takich jak: Old Cracow, stary Kraków, 

zabytki Krakowa, zdjęcia starego Krakowa, mapy 
Krakowa, rynek Główny Krakowa, Kraków Kazi-
mierz, Kraków Podgórze.
Istnieje zasada, że jedna strona powinna być 
pozycjonowana przy wykorzystaniu co najmniej 
2 i co najwyżej 8-10 fraz. Szczegółowe frazy 
pozwalają znacznie szybciej osiągnąć efekty niż 
wysoko konkurencyjne ogólne określenia, jak 
np. Kraków, zabytki, mapy czy zdjęcia. Generują 
one bardzo dużo wyników często o znikomym 
powiązaniu z tematyką promowanej strony. Sami 
internauci także celowo konkretyzują zapyta-
nia, gdyż oczekują konkretnych odpowiedzi. Ze 
szczegółowością nie można jednak przesadzać, 
np. fraza „zdjęcia zabytków krakowskiego Kazi-
mierza z XVIII wieku” ma znikomą popularność, 
więc nie powinno się jej umieszczać na liście klu-
czowych fraz.

Przechytrzyć roboty
Wybrane kluczowe frazy powinny zawsze znaj-
dować się w ważnych miejscach kodu strony. Są 
nimi tytuł, opis i sama treść zawarta na stro-
nie. Zarówno tytuł strony, jak i opis to pierw-
sze informacje, jakie pojawiają się na temat 
firmy w wyszukiwarce. Warto je więc starannie 
przygotować.
O czym musimy pamiętać? Długość tytułu strony 
nie powinna przekraczać 65-75 znaków. Użyjmy 
w nim najważniejszych wyrażeń kluczowych 
związanych z tematyką strony. Występujące w 
tytule słowa będą miały wyższy współczynnik 
trafności. Zbędne jest umieszczanie tu nazwy 
firmy, chyba że jest ona znana internautom.

Tytuł umieszcza się w kodzie HTML na początku w 
sekcji <HEAD> za pomocą znacznika <TITLE>.

<HEAD>
<TITLE>Old Cracow - Stary Kraków, zdjęcia i mapy 
Krakowa, zabytki starego Krakowa</TITLE>
</HEAD>

Wyszukiwarka indeksuje i udostępnia w wyni-
kach wyszukiwania około 200-250 początko-
wych znaków opisu strony. Warto więc, aby 
piarowiec zadbał o to, by były w nim zawarte naj-
cenniejsze informacje o firmie, wyrażone oczy-
wiście we frazach-kluczach.

Opis strony umieszcza się w „metaznaczniku 
description”.

Top wyszukiwania



pr  on l ine

85kwiecień/maj 2007 

<A HREF=”http://www.oldcracow.com”>zdjęcia Krakowa</A> na stronie 
wyświetla się jako „zdjęcia Krakowa”

W przypadku grafiki poprawny odnośnik będzie miał następującą konstrukcję:

<A HREF=http://www.oldcracow.com”><IMG SRC=”ścieżka zdjęcia”WIDTH=”
7”HEIGHT=”23”ALT=”zdjęcia Krakowa”></A>

Proces dodawania linków należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. 
Zbyt szybkie zwiększanie liczby linków prowadzących do promowa-
nego serwisu to sygnał dla wyszukiwarek o próbie manipulacji wyni-
kami. Reakcją na przykład Google na tego rodzaju działania może być 
umieszczenie strony w tzw. sandbox. W rezultacie strona nie będzie 
pojawiać się w wynikach wyszukiwarki lub będzie się pojawiać na bar-
dzo odległych pozycjach. Potocznie takie zjawisko określa się mianem 
„filtra”.
Warto też pamiętać, że optymalizacja jest procesem ciągłym, połączo-
nym z nieustannym monitorowaniem efektów i ewentualną korektą w 
przypadku zmian mechanizmów wyszukiwarek.

Piar pod wyszukiwarkę
Oprócz działań podejmowanych w związku z dostrojeniem stron 
internetowych do potrzeb wyszukiwarek warto pamiętać o codzien-
nym konstruowaniu materiałów piarowych tak, by zawierały one sto-
sowne odnośniki do strony oraz były odpowiednio nasycone słowami 
kluczowymi – tymi, które są najczęściej wpisywane do okien wyszuki-
warek przez target danej marki, czyli dziennikarzy, klientów czy inną 
grupę docelową. Nazywamy to działanie SEO PR. Dzięki wykorzysta-
niu zasad SEO materiał udostępniany online będzie łatwo dostępny dla 
odbiorców, gdyż zostanie on odpowiednio zoptymalizowany pod kątem 
wyszukiwarek.
Przygotowanie artykułu należy rozpocząć od ustalenia listy fraz klu-
czowych istotnych dla potencjalnego tematu, a następnie odpowiednio 
je podzielić. Frazy/słowa kluczowe powinny być dostosowane do danej 
grupy odbiorców. Trzeba ustalić, co ją interesuje oraz jakie sformuło-
wania w tym zakresie tematycznym najczęściej wpisuje ona w okno 
wyszukiwarki. Frazy należy skategoryzować na przykład według klu-
cza ważności, popularności, sezonowości itp. Dany komunikat prasowy 
powinniśmy stworzyć w zależności od potrzeb na bazie danej grupy 
fraz kluczowych. Poprzez artykuły zoptymalizowane pod kątem wyszu-
kiwarki można popularyzować firmę lub markę według fraz innych od 
tych, za pomocą których pozycjonujemy stronę www. 
Dla wyszukiwarek istotne jest nie tyle samo wykorzystanie słów-klu-
czy, co właściwe rozmieszczenie ich w materiale prasowym. Od 2 do 
3 takich fraz powinno się znaleźć w tytule artykułu. W śródtytułach 
– najwyżej 2 frazy. Ważne jest także umieszczenie jak największej liczby 
słów kluczowych w pierwszym akapicie artykułu, gdyż jest on najważ-
niejszy dla wyszukiwarek. Dodatkowo słowa kluczowe warto podlinko-
wać, gdyż wówczas wyszukiwarki uznają je za ważniejsze od innych. Nie 
zaszkodzi też wyboldowanie w komunikacie tytułu i śródtytułów. 
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<metaname=”description”content=Witamy w serwi-
sie Old Cracow poświęconym historii architektury 
krakowskiej. Serwis zawiera niepowtarzalne zdjęcia 
i mapy starego Krakowa, a także fotografie najsłyn-
niejszych dzielnic miasta, takich jak: Kazimierz, Pod-
górze, rynek główny. Na zdjęciach uwieczniono naj-
słynniejsze zabytki Krakowa”>

Ostatni ważny element kodu strony pod kątem 
pozycjonowania to „keywords”. Tutaj zamieszcza 
się słowa-klucze najlepiej obrazujące zawartość 
strony. Mimo iż wiele wyszukiwarek ignoruje ten 
metaznacznik, warto dodać hasła i frazy wystę-
pujące w treści poszczególnych podstron.

<metanami=”keywords”content=”Old Cracow Kra-
ków, zabytki, zdjęcia, mapy, stary Kraków, zabytki Kra-
kowa, zdjęcia starego Krakowa, fotografie Kazimierza, 
mapy Krakowa, rynek główny Krakowa, Kraków Kazi-
mierz, Kraków Podgórze, fotografie Kazimierz”>

Powyższe kroki, czyli optymalizacja kodu strony 
to bardzo ważny etap pozycjonowania, choć sam 
nie wystarczy do skutecznego wypromowania 
strony. 

Stworzyć dobrą sieć
Kluczową rolę w procesie zwiększania popular-
ności witryny odgrywa proces linkowania. Spro-
wadza się on do zwiększenia liczby wartościo-
wych linków powiązanych ze stroną - zarówno 
tych przychodzących (tj. prowadzących do 
promowanego serwisu z innych witryn), jak i 
wychodzących (tj. prowadzących z promowanej 
witryny do innych serwisów). Dla robotów linko-
wanie jest bardzo istotne. Co ciekawe, nie tyle 
ważna jest dla nich liczba, ile jakość linków. Ozna-
cza to, że liczy się na przykład, na jakiej stronie 
jest zamieszczony odnośnik do naszej witryny. 
Dobrze, żeby była ona powiązana tematycznie 
(np. adres www serwisu branżowego). Powinna 
być stroną wartościową, czyli o wysokim Page-
Rank (nie niżej niż 3-4 pozycja w wyszukiwaniu). 
Im więcej linków prowadzi do strony i im dłu-
żej one funkcjonują, tym bardziej wartościowe 
są dla wyszukiwarek. Linkować należy nie tylko 
do strony głównej, ale i do podstron, używając 
zróżnicowanych fraz kluczowych.

Bardzo istotna jest konstrukcja odnośnika, czyli tzw. 
anchor text, a także wartość parametru „alt” w przy-
padku grafiki. Należy pamiętać o tym, że każdy z odnoś-
ników powinien linkować do strony według jednej 
frazy kluczowej. W przypadku strony naszego hotelu 
odnośnik anchor text będzie wyglądał następująco: Do agencji PR i reklamowych skierowany jest program partnerski 

SEO Marketing. Więcej informacji na www.seomarketing.pl.
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