


Agenda

1. Kompetencje. 

2. Jak pracujemy (oferta ramowa)? 

3. Doświadczenie.



Kompetencje



Ruch organiczny
1. To ruch trafiający na strony z wyszukiwarek. 

Zazwyczaj charakteryzuje się wyższymi 
wskaźnikami jakościowymi niż ten pozyskiwany 
za pomocą kampanii płatnych; 

2. Pozyskiwanie ruchu organicznego inaczej 
zwanego naturalnym, jest procesem działań, 
zarówno strategicznych, technicznych, 
kreatywnych, jak i e-pr’owych;  

3. Główna różnica w założeniach między ruchem 
paid a organic polega na tym, że to nie marka 
ściga użytkownika, tylko użytkownik 
samodzielnie trafia na treści marki.



Zajmujemy się kompleksową obsługą 
procesu pozyskiwania naturalnego 
zasięgu dla marek.



Strategia

1. Audyty aplikacji www; 

2. Analiza i dobór person w oparciu  
o grupy celowe; 

3. Tworzenie map semantycznych  
z dopasowanymi frazami  
do ścieżek URL; 

4. Projektowanie treści na rzecz ruchu 
organicznego; 

5. Przygotowywanie założeń taktycznych 
(narzędzia, zakres tematyczny, działania e-pr); 

6. Raportowanie.



UX
1. Badamy interfejsy aplikacji; 

2. Analizujemy efektywność poruszania się 
użytkownika po stronie;  

3. Analizujemy user experience pod kątem 
czynników istotnych dla lepszej ekspozycji 
kluczowych fraz w wyszukiwarkach.



Optymalizacje 
treści
1. Dostosowywanie materiałów na  

stronie do zapytań; 

2. Optymalizowanie struktury tekstu pod kątem 
przejrzystości, nasycenia znacznikami, słowami 
kluczowymi, linkami wewnętrznymi; 

3. Dbanie o odpowiedni miks treści.



SEO techniczne

1. Opracowywanie i poprawa metadanych; 

2. Wdrażanie prawidłowych danych 
uporządkowanych oraz fragmentów 
rozszerzonych; 

3. Opracowywanie odpowiedniej struktury map 
stron listujących adresy URL; 

4. Analiza i naprawa błędów w indeksacji; 

5. Analiza szybkości aplikacji / serwera; 

6. Analiza strony pod kątem rozwiązań technologii 
mobilnych.



1. Bieżąca analiza potencjału słów kluczowych; 

2. Rejestrowanie błędów; 

3. Skanowanie strony za pomocą narzędzi typu 
crawler, analiza wyników; 

4. Przygotowywanie wyników w formie raportów 
Google Data Studio na podstawie Google 
Search Console, Ahrefs.com.

Analityka



Backlinki

1. Tworzenie polityki związanej z linkami 
zewnętrznymi; 

2. Analiza jakości stron pod kątem kontekstu, 
Domain Authority, linków wychodzących  
i przychodzących, ruchu organicznego; 

3. Link prospecting / analizowanie stron, gdzie 
marka może pozyskać jakościowy link; 

4. Działania seedingowe (tworzenie treści 
teasujących stronę marki); 

5. Działania Buzz SEO, Wiki PR.



Jak pracujemy 
(oferta ramowa)?



Na bazie naszego doświadczenia nasze 
działania opieramy o proces oparty na fazie 
badawczej, przygotowawczej i operacyjnej: 

> audyt strony (faza 1) 

(faza badawcza / miesiąc nr 1) 

> wdrożenie wniosków z audytu (faza 2) 
(faza przygotowawcza / miesiąc nr 2) 

> regularne działania miesięczne (faza 3)  
(faza operacyjna / miesiąc nr 3 i kolejne) 
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Krzywa widoczności w SERP



Wykorzystujemy także autorską  
metodykę Quick Wins. 

> identyfikujemy obszary pozwalające  
na szybkie zwycięstwa 
 
 
 

> dopasowujemy akcenty i koncentrujemy wysiłek, 
tam, gdzie można uzyskać największy benefit dla 
marki 



Wykorzystujemy kluczowe narzędzia do analizy



W zależności od fazy przewidujemy adekwatne zaanagażowanie 
godzinowe następujących specjalistów: 

> starszy specjalista SEO 
(audyty / strategie / optymalizacje / rekomendacje) 
 

> specjalista SEO 
(audyty / optymalizacje / rekomendacje) 

> UX/SXO researcher 
(user experience / user interface / serp interface) 

> link building specialist 
(link prospecting / seeding) 

> SEO copywriter 
(teksty onsite / teksty seedingowe)



Doświadczenie



7 lat | 6 nagród   
miliony kliknięć



Nagrody 
• 2018: Power of Content Marketing:  

Portal tematyczny dla klientów  
Złoto 

• 2018: Złote Spinacze: 
Branded Content 
Srebrny Spinacz 2018 

• 2019: Golden Arrow: 
Digital marketing SEM 
Wyróżnienie 

• 2021: Power of Content Marketing: 
„Branża budowlana/Home&Garden” 
Złoto  

• 2022: SEM KRK 
w kategorii SEO 
Nominacja 

• 2022: Złote Spinacze 
Branded Content 
Srebrny Spinacz 2022 
 



Przykładowe projekty 
 

• LenovoZone.pl – serwis budowany od 
podstaw dla klienta: blog, społeczność, 
strefa produktowa; 

• Byliśmy odpowiedzialni za strukturę 
serwisu, rozwiązania UX, budowę URLi, 
doradztwo contentowe, SEO techniczne, 
działania e-PR/backlinki; 

• 200 000 organicznych sesji w miesiącu.



• Meblik.pl – strona marki i sklep; 

• Doradztwo oraz link building; 

• Dzięki implementacji 
rekomendowanych zmian (przebudowa 
stron linii produktowych) udało się 
wyciągnąć domenę na kalorycznych 
frazach (np. meble dziecięce, meble 
młodzieżowe) do TOP3.

Przykładowe projekty 
 



Przykładowe projekty 
 

• inelo.pl – strona marki oraz sklep; 

• Doradztwo SXO, techniczne, produkcja  
i optymalizacja treści, rozbudowa bloga,  
link building; 

• Wzrost w liczbie fraz o 10% (źródło: 
ahrefs.com) oraz ruchu organicznego o 
50% (źródło: Google Analytics) w  
3 miesiące po launchu nowej wersji.

http://ahrefs.com


• Laczynasnapiecie.pl – knowledge market 
dla marki TIM; 

• Projekt lojalizujący i dywersyfikujący bazę 
kliencką / link juice dla sklepu; 

• 100 000 kliknięć i 2 000 0000 
wyświetleń (źródło: Google Search 
Console) w niespełna 10 miesięcy. 

• 90 000 użytkowników miesięcznie z 
ruchu organicznego.

Przykładowe projekty 
 



• Lawline – szwedzki serwis Q&A w modelu 
płatnym (e-commerce); 

• Praca nad linkowaniem wewnętrznym,  
SEO techniczne; 

• Moderacja i optymalizacja treści; 

• Działania wspierające sprzedaż. 
Aktualnie współpraca przy budowie 
nowej wersji sklepu.  

Przykładowe projekty 
 



• Lawline – szwedzki serwis Q&A w modelu 
płatnym (e-commerce); 

• Audyt technologiczny w modelu QW; 

• Naprawa sposobu renderowania strony; 

• Uratowanie cash flow biznesu. 
Zatrzymanie spadków, przywrócenie 
ruchu w ciągu 4 miesięcy.  

Przykładowe projekty 
 



• OcieplamyZycie.pl – blogi dla marki 
ROCKWOOL (PL/LT/HU/CZ); 

• Projekt wspierający politykę SEO domeny 
głównej rockwool.com/pl; 

• 100% wzrostu ruchu organicznego 
kwartalnie (wg GSC + GA).

Przykładowe projekty 
 



• Clochee.com – serwis dla marki 
kosmetyków; 

• Praca nad linkowaniem wewnętrznym,  
SEO techniczne; 

• Moderacja i optymalizacja treści; 

• Działania wspierające sprzedaż. 
Aktualnie współpraca przy budowie 
nowej wersji sklepu.  

Przykładowe projekty 
 




