
1. Zoptymalizujesz serwis 
pod kątem słów kluczowych

Narzędzie Google Keyword Planner 
pozwala na wyszukanie potencjal-
nych słów kluczowych, dla których 
można zoptymalizować serwis. Po 
wpisaniu kilku interesujących nas 
fraz, otrzymamy podpowiedzi nowych 
słów kluczowych, których wcześniej 
nie uwzględniliśmy. Dzięki opcjom 
filtrowania, możemy zawężać otrzy-
maną listę do słów zawierających np. 

konkretną frazę lub określić kraj, dla 
którego przeprowadzamy analizę. 
Dodatkowo narzędzie to umożliwia 
sprawdzenie popularności danego 
słowa kluczowego. Przez popularność 
rozumie się tu średnią liczbę mie-
sięcznych wyszukiwań danej frazy 
w Google (rys. 1). 

Jedną z bardziej interesujących 
opcji, które oferuje narzędzie, są 
wykresy popularności dla analizowa-
nych fraz, na których można spraw-
dzić liczbę wyszukiwań danego zapy-
tania w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
i w ten sposób zobaczyć, jak zmieniała 
się liczba wyszukiwań danych słów 
kluczowych np. w fraz związanych 
z Waszym brandem (rys. 2).

2. Będziesz na bieżąco z trendami
Będąc przy temacie trendów, warto zwró-

cić również uwagę na Google Trends. Narzę-
dzie prezentuje trendy związane z danymi 
słowami kluczowymi oraz to, jak zmieniała 
się ich popularność w okresie kilku ostatnich 
lat. Google Trends pomaga marketerom, któ-
rych produkty odnotowują sezonowe wzrosty 
i spadki popytu, a w konsekwencji zróżnico-
wane przychody ze sprzedaży. Warto bacznie 
obserwować trendy, by móc przygotować się 
do zaplanowania i realizacji efektywnych 
działań marketingowych (rys. 3). 

3. Sprawdzisz, jak Google widzi 
Twój serwis

W tym celu niezbędne okazują się 
Narzędzia Google dla Webmasterów. 

GooGle oferuje marketerom wiele narzędzi przydatnych 
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Dzięki nim można sprawdzić, czy 
wykryto błędy mogące wpłynąć na 
obniżenie rankingu np. w postaci stron 
404 czy duplikacji meta danych. Dodat-
kowo za pomocą kilku kliknięć myszki 
możemy sprawdzić, czy roboty Google 
nie mają problemu z indeksacją naszego 
serwisu. Wbudowany tester pliku robots.
txt umożliwia sprawdzenie, czy istotne 
dla nas podstrony nie są zablokowane 
przed robotami wyszukiwarek. Od 
pewnego czasu narzędzie to prezentuje 
dokładniejsze dane dotyczące wizyt 
organicznych w serwisie. Wcześniej 
wartości były mocno zaokrąglane. Daje 
to możliwość analizy słów kluczowych 
po jakich internauci trafiają do serwisu 
i na jakie dokładnie podstrony kierują 
ich konkretne frazy. Inną istotną zaletą 
GWT są wiadomości dla witryny, które 
co jakiś czas dostarcza nam Google. Mogą 
być to informacje na temat nałożenia 
ręcznej kary na serwis, czy też proble-
mów, jakie napotykają roboty wyszu-
kiwarki podczas odwiedzin w naszym 
serwisie. Jednak należy pamiętać, że 
jest to tylko ułamek funkcji, które ofe-
ruje narzędzie (rys. 4).

4. Zobaczysz, czy Twoja 
strona www jest przyjazna 
dla mobile

Ostatnio wielu webmasterów otrzy-
muje również powiadomienia o tym, 
że serwis nie jest przyjazny dla urzą-
dzeń mobilnych. W świetle planowa-
nych zmian w algorytmie Google, które 
będą miały miejsce 21 kwietnia tego 
roku, może to być istotne dla wielu 
właścicieli stron. Google udostępnia 
narzędzie, które pozwala sprawdzić, 
czy strona WWW jest dostosowana do 
urządzeń przenośnych. Można je zna-
leźć pod adresem: www.google.com/
webmasters/tools/mobile-friendly/. 
Dzięki podpowiedziom można dowie-
dzieć się, co należy zmienić w serwisie, 
aby wyświetlał się poprawnie na urzą-
dzeniach mobilnych. Należy pamiętać, 
że ruch mobilny rośnie z roku na rok 
i według statystyk w Polsce stanowi 
ponad 40% całego ruchu interneto-
wego. W tym przypadku pominięcie 
w analizie panującego trendu może 
skutkować utratą części wizyt. 

Rysunek 3.  Google Trends

Rysunek 4.  Narzędzia Google dla webmasterów

Rysunek 5.  czym jest cTr? Pomoc adwords

Rysunek 6.  rozszerzenia reklamy
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5. Efektywnie zoptymalizujesz 
kampanie

Niezbędna okazuje się znajomość panelu 
AdWords. Na pierwszy rzut oka panel 
jest skomplikowany, jednak po bliższym 
zapoznaniu się z jego strukturą, okazuje 
się być bardzo intuicyjny. 

Ma wiele funkcji, które opatrzone są 
legendą. Ikona znaku zapytania rozwią-
zuje wątpliwości związane z użyciem 
danej funkcji. Dodatkowe odnośniki 
przekierowują użytkownika do posze-
rzenia wiedzy dotyczącej danego zagad-
nienia (rys. 5).

6. wypromujesz swoją markę 
w sieci wyszukiwania

Sieć wyszukiwania to przede wszyst-
kim reklamy tekstowe, które wyświetlają 
się w wyszukiwarce. Aby je uruchomić, 
konieczne jest utworzenie minimum 
jednej grupy reklam z tematycznie 
powiązanymi słowami kluczowymi oraz 
dopasowanymi do tych słów tekstami 

reklamowymi. Odpowiednie dopaso-
wanie słowa kluczowego do reklamy 
oznacza większe prawdopodobieństwo 
kliknięcia w reklamę. To z kolei wpływa 
na wysoki CTR, a ten na obniżenie 
kosztów kliknięcia. Warto zatem dbać 
o jakość kampanii.

Aby reklamy tekstowe w sieci wyszu-
kiwania mogły przekazywać więcej 
informacji, były ciekawsze oraz lepiej 
wyeksponowane, należy korzystać z moż-
liwości rozszerzeń reklam, (rys. 6) m.in.:
•	 rozszerzeń linków do podstron (1),
•	 rozszerzeń lokalizacji (2),
•	 rozszerzeń objaśnień (3). 

Dla tych reklamodawców, którzy są 
aktywni w Google+, zostało również 
stworzone rozszerzenie społecznościowe. 
Polega na tym, że w reklamach pojawia się 
dodatkowy komunikat o liczbie obserwa-
torów na Google+. Po zebraniu statystyk 
warto sprawdzić, czy owo rozszerzenie 
miało wpływ na skuteczność reklamy.

W sieci wyszukiwania ogromnie 
ważne są kampanie produktowe, które 
umożliwiają wyświetlanie reklam 
z listą produktów. Kampanie te można 
utworzyć, gdy konto AdWords jest 
połączone z Google Merchant Cen-
ter, na którym został wgrany feed 
produktowy. Reklamy produktowe są 
dedykowane dla e-commerce, użyt-
kownik może porównać cenę w obrę-
bie danego produktu (rys. 7).  

W optymalizacji kampanii searcho-
wych przydatne są raporty generowane 
na poziomie słów kluczowych (rys. 8):
•	 statystyki aukcji – raport, który 

pokazuje skuteczność słów kluczo-
wych wykorzystywanych w naszych 
działaniach w porównaniu z innymi 
reklamodawcami (porównywany jest 
między innymi udział w wyświetle-
niach oraz średnia pozycja reklam);

•	 raport wyszukiwanych haseł – 
pokazuje, jakie dokładnie frazy 
i z jakim skutkiem spowodowały 
wyświetlenie naszych reklam. 
Tego typu raport wykorzystujemy 
do rozbudowy konta o nowe kate-
gorie produktowe czy produkty. 
Możemy także ograniczać (wyklu-
czać) wyświetlanie reklam na frazy 
nieadekwatne do naszej oferty lub 
nieskuteczne.

Rysunek 7.  Kampanie produktowe Rysunek 8.  raporty generowane 
na poziomie słów 
kluczowych

Rysunek 9.  Tworzenie list remarketingowych
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 Mówiąc o sieci wyszukiwania, nie 
wolno również zapominać o kampaniach 
RLSA (remarketing w wyszukiwarce) 
i DSA (z dynamicznie generowanym 
nagłówkiem), które odgrywają ważną 
rolę w generowaniu wartościowego ruchu.

7. Zadbasz o obecność marki 
w sieci Google display Network

Kampanie kierowane na sieć reklamo- 
wą (Google Display Network – GDN) umo- 
żliwiają promowanie marki/produktów 
wśród użytkowników Internetu (poza 
wyszukiwarką). Popularnym i skutecznym 
sposobem kierowania reklam jest remar-
keting. Warianty konfigurowania list 
remarketingowych są bardzo duże (rys. 9) 
Sieć reklamowa to również możliwość 
targetowania reklam do użytkowników 
o konkretnych zainteresowaniach oraz  
na tematycznie powiązanych witrynach. 

8. Będziesz monitorować efek-
tywność kampanii

Google Analytics służy do śledzenia 
źródeł ruchu do witryny, zachowania 
użytkowników i skuteczności strony 
WWW. Dostarcza danych, które umoż-
liwiają analizę i ocenę:
•	 źródeł pozyskania ruchu (kampanii),
•	 typu, zachowania i zaangażowania 

i wartości pozyskanych użytkowników,
•	 popularności i skuteczności treści 

serwisu,
•	 sprzedażowej skuteczności serwisu 

w rozumieniu zarówno marketingo-
wym (kampanie wewnętrzne, ekspo-
zycja produktów) jak i handlowym 
(przychód).

 9. Podejmiesz decyzje na 
bazie pełnych, zawsze aktual-
nych danych

Google Analytics Premium, czyli 
płatna wersja Google Analytics, ma więcej 
atrybutów i jednocześnie mniej ograni-
czeń niż darmowa wersja. 

Do jego największych zalet należą:
•	 niepróbkowane dane, czyli pełne i wia-

rygodne dane,
•	 więcej zmiennych niestandardowych 

umożliwiających szerokie uzupełnie-
nie analiz o dane o stronie, o użyt-
kowniku i inne dane kontekstowe 
np. kurs złota,

•	 integracja z narzędziami Double- 
Click – wsparcie w skutecznym zarzą-
dzaniu kampaniami i budżetami 
mediowymi
 

10. wdrożysz tagi marketin-
gowe bez udziału iT

Google Tag Manager to kontener 
tagów. Umożliwia implementację kodów 
na stronie poprzez umieszczenie ich 
w kontenerze zamiast bezpośrednio 
w kodzie strony. Umożliwia dostęp do 
źródła strony bez konieczności bezpo-
średniego ingerowania w jej kod. Ułatwia 
zarządzanie wpiętymi tagami.

Narzędzie posiada szablony dla wielu 
tagów narzędzi marketingowych, co 
znacznie usprawnia ich wdrażanie. 
Skraca ścieżkę od pomysłu do realizacji 
np. testy A/B. Pozwala zarządzać tagami 
w sposób uporządkowany, testować tagi 
przed opublikowaniem, kontrolować 
dostęp użytkowników do kontenera 
i śledzić wprowadzane zmiany.

11. Samodzielnie skonfigurujesz 
zawartość raportu

Narzędzie Spreadsheet Add-on to doda-
tek do arkusza kalkulacyjnego Google, 
który umożliwia samodzielną konfigu-
rację dostosowanych raportów GA. Otrzy-
mujesz dostosowane raporty z Google 
Analytics w arkuszu kalkulacyjnym 
Google. Na dodatek możesz samodziel-
nie konfigurować zawartość raportu, co 
pozwala obejść ograniczenia domyślnych 
raportów GA, jak np. liczba wymiarów 
w tabeli. Na dodatek usprawnia rapor-
towanie danych we własnym szablonie.

12. Zgromadzisz wszystkie 
dane w chmurze Google

Narzędzie BigQuery umożliwia szybką 
analizę dużych zestawów danych bez 
konieczności posiadania hardware’u. 
Można je zintegrować z Google Analytics 
Premium, co ułatwia eksport istotnych 
danych z narzędzia analitycznego do 
bazy danych. 
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