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OPIS 

Przeznaczenie 

Strona nie reaguje tak dobrze na linki i content marketing, jak strony konkurencji? Przyglądając się swojej 
stronie nie znajdują Państwo niczego podejrzanego? Jakiś techniczny niuans związany z budową strony lub 
treścią opublikowaną na portalu nie pozwala wybić portalu na pozycje TOP dla zaplanowanych fraz. 
  
Optymalizacja to fundament, który określa przygotowanie strony do kampanii promocyjnej. Optymalizacja to 
techniczne zmiany w obrębie strony - niekiedy niezauważalne gołym okiem. Jednak dla algorytmu 
wyszukiwarki i dla robotów odwiedzających stronę kwestie bardzo ważne, niekiedy nawet decydujące o tym, 
czy dana strona pojawi się w indeksie. Brak optymalizacji lub niepełne jej przeprowadzenie może utrudniać 
zdobycie wysokich pozycji, a co za tym idzie - może podnosić koszty linkowania. 
  
Brak optymalizacji: 
- utrudnianie kampanii SEO, 
- obniżanie skuteczności linków, znacznie 
- wolniejsza indeksacja nowych treści 
- brak strony w wynikach wyszukiwania na frazy 
- niepotrzebne zwiększanie kosztów pozycjonowania 
  
Optymalizację należy przeprowadzać nie tylko na stronach nowych, ale także na tych, które w sieci znajdują 
się od dobrych kilku lat. Zmiany na tym gruncie oraz dynamika branży wymagają ciągłej perfekcji technicznej. 

Specyfikacja produktów: 
1. Zgłoszenie strony do narzędzi webmastera Google i zweryfikowanie przez roboty google, linków 

prowadzących/wychodzących do strony. Test na spam, test na atak spamerski. Test na filtr google. 
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2. Zgłoszenie linków spamerskich z treściami w rozbieżnej kategorii produktu niż produkt właściciela strony 
www w celu anulowania spamerskich linków i tych o niskiej jakości Trust Flow < 1 

3. Zgłoszenie strony (nawet ponownie) do najwartościowszych wyszukiwarek google, bing, yandex, yahoo.   
4. Przykładowe błędy:  

1. http://mojastrona.com - nie funkcjonuje, wywołuje natomiast błędną pętle przekierowań http://
nowa.mojastrona.com/wp/ jest przeszkodą w zgłaszaniu strony do katalogów jak hoga, wp, onet, 
interia, gazeta 

5. Wg. google page speed insights, zyskała na komputery 25 p-tów / 100 (dla stacjonarnych) możliwych 
trzeba przemyśleć jak to zrobić aby było 70 p-tów min. to 50. 

6. brak meta description 
7. brak rich snippet dla social media 
8. warto naprawić błąd api google dla map 
9. Poprawki dla seo:  

1. Warto wprowadzić https // koszt 30zł/rok comodo // hekko.pl 
2. Ustawić target słów kluczowych i ustawić analogicznie: 
a) title 
b) description (nie ma w ogóle, należy zamontować i podpisać) 
c) alt (zwykle są, ale często nie ma lub są puste) 
d) title (zwykle nie ma, lub są puste) 
3. Zoptymalizować zdjęcia wg. wytycznych google optimize 
4. Znaleźć wszelkie linki do mojastrona.com i przekierować na właściwe podstrony zanim google sam to 
zrobi lub całkowicie wyindeksuje do tej pory wartościowe podstrony 
5. brak pliku robots.txt 
6. brak pliku sitemap.xml lub jakiejkolwiek sitemapy 
7. brak like'ów gplus+'ów dla strony w tej chwili jest równe = 0 
8. brak udostępnień strony lub podstron w sm w tej chwili jest równe = 0 
9. brak informacji w kodzie o zakodowaniu strony, dla PL to utf8 
10. pomimo, że jest 809 słów i 5559 znaków, na pierwszej stronie ilość tekstu do całości htmla to 4,39% 
powinno być minimum 10% 
11. nagłówków h1 = 0, h2 = 0, h3 = 36!, h4-h6 = 0  
czyli nic nie wyróżnione a wszystkie nagłówki aż 36 wskazuje na 3 w hierarchi w szt. 36 

10. Bezpieczeństwo. Oprócz https, zatkanie możliwości logowania i pakietowania typu brute force. Zmiany na 
poziomie konsoli serwera Direct Admin, Cpanel, Plesk itp. 

Czas realizacji 5-10 dni. 



BUDŻET 

Koszt 

cena podana to koszt netto. 

Opis Liczba Cena jedn. Koszt

Optymalizacja strony www punkt 1-3 1 zł	 200 zł	 200

Optymalizacja strony www punkt 4-10 1 zł	 800 zł	 800

Łącznie zł 1 000


