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WSTĘP

Wstęp

Jeżeli czytasz tę książkę, to zakładam, że planujesz zlecić komuś wykonanie 

strony internetowej lub jesteś w trakcie jej tworzenia. Skoro tak, to cieszę 

się, że tu jesteś, ponieważ prawdopodobnie pomogę Ci zaoszczędzić sporo 

stresu i… pieniędzy.

Z doświadczenia wiem, że kiedy nadchodzi moment budowania witryny 

internetowej, większość osób mierzy się z podobnymi odczuciami. Czy:

czujesz niepewność co do finalnego efektu;

nie wiesz, za co się zabrać najpierw i jakie są etapy realizacji;

nie wiesz, jakie materiały przygotować;

nie znasz się na technicznych aspektach i nie masz pojęcia, o co pytać 

wykonawcę;

nie wiesz, jak skoordynować pracę wykonawcy;

obawiasz się, że nie poradzisz sobie z edycją i zarządzaniem stroną?

Brzmi znajomo? Dobrze to znam! 

Nie martw się. Wkrótce dowiesz się, jak od kuchni wygląda cały proces 

tworzenia strony internetowej, która będzie dla Ciebie zarabiać. Zdradzę 

Ci sekrety, które jeszcze niedawno były zarezerwowane tylko dla moje-

go zespołu i wąskiego grona klientów. Dodatkowo nie zaskoczę Cię tutaj 

technicznym i skomplikowanym językiem, ponieważ (prawdopodobnie tak 

samo jak Ty) nie jestem programistą. Mimo to w swojej karierze, która trwa 

od 2014 roku, stworzyłem setki projektów.

Ta książka będzie pomostem pomiędzy Tobą a światem marketingowców, 

grafików i programistów! Bo to właśnie te trzy światy razem odwiedzimy.

Dla Twojej wygody i lepszego poukładania treści podzieliłem tę książkę na 

10 krótkich rozdziałów, które nie bez przyczyny następują jeden po drugim. 

Są swojego rodzaju ciągiem przyczynowo-skutkowym, dlatego, aby uzyskać 
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WSTĘP

najlepszy efekt, czytaj je zgodnie z kolejnością. Podobnie jak z budową domu– 

najpierw trzeba stworzyć fundament, potem postawić ściany, położyć dach, 

wstawić okna i drzwi, a na końcu wykończyć i urządzić. Brzmi logicznie, 

prawda? Uwierz, że w przypadku stron internetowych zdarza się, że ludzie 

zaczynają od dobierania dywanu pod kolor ścian, całkowicie zapominając 

o fundamencie. Dom bez silnej podstawy rozsypie się przy pierwszej okazji. 

Dokładnie tak samo jest ze stronami internetowymi. 

Jeżeli zależy Ci głównie na wiedzy o tym, jak promować swoją aktualną 

stronę, możesz od razu przejść do rozdziału 9 i 10, które się na tym skupiają. 

Sugeruję jednak zapoznać się ze wszystkimi po kolei, ponieważ możesz od-

naleźć w nich pomysły na to, jak zoptymalizować i ulepszyć to, co już masz.



01Odpowiadamy
na ważne pytania 
i tworzymy plan 
działania
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ODPOWIADAMY NA WAŻNE PYTANIA I TWORZYMY PLAN DZIAŁANIA

Zapewne zgodzisz się, że najlepszy garnitur to ten uszyty na miarę. Jednak, 

aby pasował idealnie, najpierw trzeba poznać szczegółowe informacje 

o wymiarach przyszłego właściciela. Tak samo jest z projektem strony 

internetowej. Uzyskasz najlepszy produkt finalny, jeżeli zbierzesz i usyste-

matyzujesz dane swojej firmy.

Możliwe, że teraz zastanawiasz się, dlaczego Cię o to proszę. Przecież do-

skonale znasz swoją firmę i jej ofertę!

Tego nie kwestionuję. Znajomość produktu nie zawsze jest równoznaczna 

z umiejętnością jego prezentacji. Szczególnie w internecie, gdzie sprzedaż 

różni się od tradycyjnego handlu, w którym widzisz reakcje klienta.

Aby odnieść sukces w świecie online, musisz wejść trochę głębiej – wsko-

czyć w buty klienta i dowiedzieć się, co nim kieruje i co popycha go do 

decyzji o zakupie. 

Dlaczego ludzie podejmują decyzje?

Ludzie podejmują decyzje z dwóch powodów – albo chcą dojść tam, gdzie 

jeszcze ich nie ma, a gdzie będą czuli się lepiej, albo coś ich boli.

Z kolei zaś biznes, a będąc dokładniejszym – Twój biznes, istnieje tylko dla-

tego, że pomagasz swoim klientom osiągnąć ich cele, albo rozwiązujesz ich 

problemy. Za to Ci płacą i to pozwala Twojej firmie utrzymać się na rynku.

Wyobraź sobie teraz taką sytuację: bardzo boli Cię ząb, tak bardzo, że nie 

możesz już wytrzymać. Idziesz zatem do dentysty i, kiedy jesteś już na fotelu 

i liczysz na to, że wkrótce Twoje cierpienie się skończy, stomatolog zaczyna 

opowiadać o sobie i swoich osiągnięciach. Dodatkowo rozwodzi się nad 

tym, jak bardzo leczenie zębów jest jego pasją i jakie są rodzaje ich chorób. 

Ciebie coś boli, a specjalista opowiada swoją historię.
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ODPOWIADAMY NA WAŻNE PYTANIA I TWORZYMY PLAN DZIAŁANIA

Brzmi jak nonsens, prawda?

Często widzimy podobne sytuacje na stronach internetowych, gdzie firmy 

opowiadają o tym, jakie są wspaniałe, ale nigdzie nie wspomną, jakie pro-

blemy rozwiązują i komu mogą pomóc.

A jak jest u Ciebie?

Zanim cokolwiek komuś zlecisz, polecam zrobić sobie godzinną sesję z sa-

mym sobą i odpowiedzieć na kilka pytań, które znajdziesz poniżej. Następnie 

przeprowadź ankietę wśród Twoich dotychczasowych lub potencjalnych 

klientów i skonfrontuj wyniki z Twoimi założeniami.

Poniżej lista pytań, na które warto poznać odpowiedź.

Jakie problemy ma mój klient?

Zastanów się, co boli Twojego klienta w obszarze, w którym specjalizuje 

się Twoja firma.

Istnieją dwa rodzaje problemów: zewnętrzne i wewnętrzne.

Problemy zewnętrzne to wszystko, co otacza Twojego klienta i negatywnie 

na niego wpływa. Może to być ciągle psujący się samochód, niskie przy-

chody w firmie lub wypadające włosy.

Problemy zewnętrzne, a problemy wewnętrzne - jak na siebie oddziałują 
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ODPOWIADAMY NA WAŻNE PYTANIA I TWORZYMY PLAN DZIAŁANIA

Problemy wewnętrzne zaś to skutek, który wprowadza klienta w zły stan. Na 

przykład niskie przychody w firmie powodują stres, a wypadające włosy 

zmniejszają poczucie pewności siebie. 

Teraz Twoim zadaniem będzie zastanowienie się i wypisanie problemów 

zewnętrznych oraz wewnętrznych, z jakimi mierzą się Twoi klienci. Oczywiście 

skup się na tych, które potrafisz rozwiązać swoim produktem lub usługą.

Łącząc problemy zewnętrzne z tymi wewnętrznymi, można zrozumieć praw-

dziwą przyczynę bólu, który jest wytrychem do portfela.

Jakie potrzeby ma mój klient?

Są dwa rodzaje motywacji – motywacja „od bólu”, czyli przysłowiowy kij, 

i „do przyjemności”, czyli marchewka. 

Jeżeli znasz już problemy, z którymi mierzy się Twój klient, pora na znalezienie 

pragnień, które nim kierują. 

Przykład motywacji „do przyjemności”
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ODPOWIADAMY NA WAŻNE PYTANIA I TWORZYMY PLAN DZIAŁANIA

Możesz pomyśleć o tym zadaniu z dwóch perspektyw: zastanów się, co Twój 

klient chciałby mieć oraz kim się stanie, kiedy już to osiągnie. 

Przykład

Wyobraź sobie, że jesteś trenerem personalnym i wspierasz ludzi w osiągnięciu 

sylwetki marzeń. Na pierwszy rzut oka motywacją Twojego klienta będzie zbudo-

wanie wysportowanego ciała. Czy jednak jest to cel ostateczny? Nie! Atrakcyjna 

sylwetka ma zwiększyć pewność siebie, sprawić, że Twój klient będzie bardziej 

zauważalny przez innych, zdrowszy i sprawniejszy. 

Czyli znowu, tak samo jak w przypadku odkrywania problemów, pracuje-

my tutaj na dwóch poziomach – przyczynie i skutku. Jeżeli osiągnę X, to 

stanę się Y. 

I to właśnie na tym Y najbardziej nam zależy, a żeby je odkryć, trzeba wejść 

w potrzebę trochę głębiej. Proces odkrywania prawdziwych pragnień na-

zywa się poszukiwaniem tzw. core value (z ang. główne wartości). Możemy 

do nich dojść poprzez kilkukrotne zadanie pytania: „A dlaczego…?”.

Podam Ci przykład: jeżeli zapytasz przedsiębiorcy, dlaczego prowadzi biznes 

i czasami pracuje po kilkanaście godzin dziennie, to możliwe, że pierwszą 

odpowiedzią, jaką otrzymasz, będzie: 

– Aby mieć dużo pieniędzy.

Jest to jakaś motywacja, ale czy nie kryje się za nią coś jeszcze? Odbij pi-

łeczkę, zadając pytanie: 

– A dlaczego potrzebujesz dużo pieniędzy? 

Możesz wtedy otrzymać odpowiedź:

– Żeby móc kupić sobie duży dom. 
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I znowu zadaj to samo pytanie:

– A dlaczego potrzebujesz dużego domu?

– Żeby moja rodzina była bezpieczna i dzieci dorastały w dobrych warun-

kach.

Bingo! Główną motywacją klienta zatem nie są pieniądze same w sobie, 

nawet nie to, co można za nie kupić, ale bezpieczeństwo rodziny i dzieci. 

Dołóż do tego jeszcze jedno pytanie: jak się będziesz wtedy czuć? To po-

każe nam pełny obraz i uzyskamy informacje o tym, czego tak naprawdę 

pragnie Twój klient i kim się stanie, kiedy to osiągnie. W naszym przypadku 

jest to przedsiębiorca, który ciężko pracuje, żeby zapewnić bezpieczeństwo 

swojej rodzinie, a w konsekwencji tego będzie spełnionym i szczęśliwym 

człowiekiem.

Oczywiście nie zawsze chcemy komunikować to wprost, bo może to brzmieć 

trochę nienaturalnie. Natomiast mając przed oczami obraz takiego klienta, 

o wiele łatwiej będzie stworzyć odpowiednie teksty, dobrać zdjęcia i komu-

nikaty, które potem pokażesz na stronie.

Jaka jest Twoja unikalność?

Masz dwie drogi, żeby stworzyć wokół siebie lub swojej firmy prawdziwą 

unikalność.

Pierwsza droga polega na tym, aby stać się mistrzem świata i być naj-

lepszym w swojej dziedzinie. Tak jak w piłce nożnej najlepszy jest Robert 

Lewandowski, tak Ty przodujesz w swojej branży.

Brzmi jak bułka z masłem, prawda? ;)
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Oczywiście piszę to z przymrużeniem oka, ponieważ droga do stania się 

TOP1 jest bardzo trudna i udaje się to raz na milion.

Istnieje na szczęście coś prostszego, co nie wymaga tak dużych nakładów 

pracy. 

Wystarczy, że znajdziesz 3 dziedziny, w których Ty lub Twoja firma jesteście 

naprawdę dobrzy, i połączysz je w komunikacji marketingowej. 

Podam Ci przykład: wyobraź sobie prawnika, który konkuruje w jednym 

mieście z wieloma innymi prawnikami. Ich cechą wspólną jest to, że są 

doskonali w swojej dziedzinie. Jak więc wyróżnić się na rynku, w którym 

wszyscy są sobie równi?

Rozwiązanie tkwi właśnie w komplementarnych cechach, które sprawią, 

że staniesz się unikalny. 

Nasz prawnik, chcąc się wyróżnić, zaczął komunikować 3 cechy swojej 

kancelarii:

1. Świetna znajomość prawa.

2. Umiejętność wystąpień publicznych.

3. Umiejętność perswazji.

Tak stworzył unikalność swojej marki, dzięki której klienci będą utożsamiać 

go z tym, że nie tylko potrafi dobrać właściwe przepisy prawne do obrony, 

ale w trakcie swojej przemowy w sądzie zawsze zrobi dobre wrażenie oraz 

będzie mógł skutecznie negocjować z prokuratorem. 

Jak odnaleźć swoją unikalność
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Wraz z moim wspólnikiem Marcinem w naszej agencji Two Colours oparli-

śmy unikalność firmy na 3 archetypach: Mędrca, Twórcy i Opiekuna.

O co chodzi?

Mędrzec symbolizuje duże doświadczenie i twardą wiedzę z zakresu 

marketingu w internecie.

Twórca przedstawia kreatywne podejście i generowanie pomysłów.

Opiekun oznacza empatię w stosunku do klienta, chęć pomocy i roz-

wiązania problemów.

Patrząc na teksty dostępne na naszej stronie internetowej lub w ofercie, 

możesz poczuć oddziaływanie tych trzech archetypów. 

Jeżeli interesuje Cię temat archetypów – czym są i jak Ty możesz wykorzy-

stać je w tworzeniu swojej marki – odsyłam Cię do twórczości Carla Gustava 

Junga oraz na konsultację do Gabrieli Borowczyk z flipowanie.pl. Polecam!

Chyba już wiesz, o co chodzi – teraz Twoja kolej!

Czego ja tak właściwie chcę od strony www?

Trzy poprzednie pytania były związane z Twoją firmą, a teraz przejdźmy do 

kwestii związanych bezpośrednio ze stroną internetową.

Do przemyślenia masz dwa główne aspekty: jakie zakładki chcesz mieć na 

stronie oraz w jakie funkcjonalności powinna być ona wyposażona. 

Zacznijmy więc od mapy strony. Czym ona jest?

https://flipowanie.pl
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Mapa strony

Krótko mówiąc, to struktura zakładek, ale najłatwiej będzie Ci to zrozumieć 

na poniższym przykładzie:

Strona główna

Podstrona z listą usług

Szablon podstrony pojedynczej

Podstrona o mnie

Blog

Szablon artykułu

Szablon kategorii artykułów

Podstrona kontakt

Polityka prywatności 

Pomyśl więc, co chcesz zawrzeć na swojej stronie i jak te informacje powinny 

być rozłożone na poszczególne zakładki. Oczywiście zakładamy, że przyszły 

wykonawca doradzi Ci i podpowie, jak można to optymalnie wykonać, ale 

żeby mógł zrobić to jak najlepiej, dobrze mieć wstępny plan stworzony 

samodzielnie. 

Pamiętaj też o tym, że wyszukiwarka Google uwielbia treści! Dlatego su-

geruję, aby na głębszych podstronach w strukturze pojawiły się zakładki, 

w których znajdzie się większa ilość tekstu. Na przykład w zakładce pojedyn-

czej usługi możesz na samej górze w skrócie ją opisać, dodać w punktach 

główne korzyści, a poniżej znaleźć miejsce na obszar tekstowy, w którym 

napiszesz dłuższy artykuł o danej usłudze. 

Pamiętaj, że większość osób przeglądających Twoją stronę www nie prze-

czyta długiego opisu. Dlatego sugeruję, żeby znalazł się on niżej, a wyżej 

umieść krótkie teksty, listy z ikonami, nagłówki i zdjęcia. To pozwoli Ci dobrze 

zrównoważyć to, czego potrzebuje odwiedzający oraz to, na co zwraca 

uwagę Google, wybierając stronę, którą pokaże w wynikach wyszukiwania.
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Funkcjonalności strony

Kiedy wiesz już, co chcesz zamieścić na stronie, zastanów się, jak powinna 

ona działać. Mówiąc krótko: ustal, jakie funkcje powinna spełniać.

To ważne z kilku powodów:

wykonawcy będzie o wiele łatwiej wycenić projekt;

oszczędzisz czas na poprawkach;

mniejsze prawdopodobieństwo, że zaskoczą Cię dodatkowe koszty za 

rozwiązania, które nie zostały wcześniej przewidziane.

Wiem, że nie mając doświadczenia, ciężko będzie Ci wymyślić funkcje, 

o których nic nie wiesz. Dlatego poniżej przygotowałem najpopularniejsze 

funkcjonalności strony:

1. Blog – moduł do pisania artykułów. Dzięki temu możesz kategoryzować 

teksty, które piszesz, np. na realizacje, aktualności, artykuły merytoryczne 

o różnych kategoriach.

2. Sklep internetowy – moduł e-commerce pozwalający sprzedawać 

produkty i usługi przez internet. Za pomocą integracji z bramką płatno-

ści typy 1PayU lub 2PayByLink (rekomendowane przez nas bramki płat-

ności) można automatycznie potwierdzać zamówienia i przyjmować 

szybkie przelewy. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym na 

stronach tworzonych na WordPress jest WooCommerce.

Sklep internetowy może mieć kilka dodatkowych funkcjonalności:

a. Integracja z systemem do fakturowania – automatyzacja wystawia-

nych faktur i paragonów.

b. Integracja z firmą kurierską – automatyzacja generowania druków 

przewozowych i śledzenia paczek.

ODPOWIADAMY NA WAŻNE PYTANIA I TWORZYMY PLAN DZIAŁANIA

http://two-colours.com/payu
https://two-colours.com/paybylink
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c. Niestandardowe pola w koszyku – dodanie nietypowych pól do koszyka 

np. możliwość załączenia pliku, pola wyboru itp. Istnieje również moż-

liwość wpływania na wyświetlanie różnych pól w koszyku w zależności 

od dodanego produktu lub innych zmiennych.

d. Niestandardowe strony „dziękuję” – dzięki nim możesz pokazać dedy-

kowaną stronę po zamówieniu wszystkich lub wybranych produktów. To 

umożliwi Ci na przykład podziękowanie za zakup konkretnego produktu 

lub przekierowanie do specjalnej oferty na inne, powiązane produkty.

e. Kupony i kody rabatowe – to standardowa funkcjonalność większości 

e-commerce.

3. Integracje z systemem mailingowym – przekazywanie danych klien-

tów do oddzielnego systemu np. CRM lub systemu do automatyzacji 

marketingu. Więcej dowiesz się o tym w rozdziale o automatyzacji.

4. Platforma e-learningowa do sprzedaży kursów – świetny pomysł na 

zarabianie na swojej wiedzy i produktach edukacyjnych. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu możesz sprzedawać własne kursy, opakowując swój biznes 

w nakładkę edukacyjną.

Oczywiście funkcjonalności może być znacznie więcej, wszystko zależy od 

Twoich potrzeb i oczekiwań. 

Podsumowując: zastanów się, jakie cele ma realizować Twoja strona, a na-

stępnie zapisz, jakie funkcje będą potrzebne, aby spełnić te warunki.

Określ swój budżet na stronę

„Ile to będzie kosztować?” – pytanie, które słyszę bardzo często i jak to zawsze 

bywa przy tego typu sprawach, odpowiedź brzmi: „To zależy...”.
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Przepraszam za ten brak konkretów, ale taka jest prawda. 

Oczywiście istnieją firmy, które w tydzień mogą stworzyć stronę z gotowego 

szablonu, podstawiając tylko Twoje zdjęcia i teksty. Takie usługi łatwo wyce-

nić i w ofertach można znaleźć gotowe pakiety różniące się liczbą zakładek.

Jeżeli jednak czytasz tę książkę, to zakładam, że chcesz czegoś więcej niż 

stronę w stylu „kopiuj-wklej”.

Jak przekonasz się z kolejnych rozdziałów, stworzenie indywidualnej strony 

internetowej to wieloetapowy i złożony proces. Oczywiście mówimy tutaj 

o stronie, która będzie nie tylko statyczną wizytówką (której nikt nie odwie-

dza), lecz również skutecznym handlowcem.

Przyjmijmy, że chcesz stworzyć stronę od A do Z. W pierwszej kolejności 

odpowiedz sobie na pytanie, kto będzie jej wykonawcą. Inną cenę poda 

Ci freelancer, a inną agencja z górnej półki.

Różnica pomiędzy freelancerami a agencjami jest najczęściej taka, że 

pojedyncze osoby nie zawsze mają pełen zakres umiejętności, aby w 100% 

wykonać stronę. Może pojawić się wtedy konieczność wykonania projek-

tu z kilkoma podwykonawcami. W takim przypadku warto mieć również 

doświadczenie pewne doświadczenie w zarządzaniu projektami, a już na 

pewno warto trzymać się kroków zawartych w tej książce.

Agencje z kolei składają się najczęściej z kilku osób o uzupełniających się 

umiejętnościach, dysponują też project managerami, co zdejmuje z Ciebie 

sporą część obowiązków.

Poniżej przykładowe ceny:

1. blog z kilkoma zakładkami – od 2500 zł (freelancer) do 8000 i więcej 

(agencja);

2. strona z rozbudowaną strukturą zakładek – od 4000 zł (freelancer) do 

20 000 i więcej (agencja);
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3. sklep internetowy – od 4000 zł (freelancer) do 25 000 i więcej (agencja).

Sugeruję jednak patrzeć na te kwoty z lekkim przymrużeniem oka i nie 

traktować ich jako jedynego słusznego wyznacznika. Oczywiście można 

spotkać się z niższymi cenami, jeżeli ktoś jest początkującym freelancerem 

lub wyższymi, jeżeli zdecydujesz się na współpracę z agencją obsługującą 

duże biznesy.

Inwestycja w dużym stopniu zależy od Twoich potrzeb. Czynniki, które wpły-

wają na cenę:

1. Korzystanie z gotowych szablonów lub tworzenie strony od zera.

2. Poziom oczekiwań w stosunku do projektu graficznego.

3. Sposób kodowania – Page Buildery czy Custom Code (będę omawiać 

ten temat w kolejnych rozdziałach).

4. Liczba i rodzaj funkcjonalności.

Pamiętaj

Nie tylko liczba godzin pracy, którą trzeba włożyć w projekt, wpływa na finalny 

koszt strony. Wiele funkcjonalności wymaga dodatkowych rozszerzeń (tzw. wty-

czek), które mogą kosztować nawet 200 dolarów rocznie za licencje. Przykładem 

może tu być wtyczka umożliwiająca pobieranie płatności subskrypcyjnych lub 

program partnerski.

Jak widzisz, wiele czynników ma wpływ na finalną kwotę, jednak znajomość 

powyższych zasad rzuca więcej światła na pułapy cenowe, które można 

spotkać na rynku. Powinno to znacząco ułatwić rozmowy z potencjalnymi 

wykonawcami.

Przydatne linki:
1 PayU - bramka płatności

https://two-colours.com/payu
2 PayByLink  bramka płatności

https://two-colours.com/paybylink
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Jak już wspomniałem na samym początku – tworzenie strony internetowej 

można porównać do budowy domu. Dlatego w poprzednim rozdziale zbie-

raliśmy w jednym miejscu inspiracje i określiliśmy, jakie mamy oczekiwania 

(podobnie byśmy postąpili, gdyby projektem nie była strona, ale dom).

Teraz przyszła pora na przygotowanie planu architektonicznego, który 

w naszym przypadku będzie prototypem.

Czym jest prototyp?

Prototyp, często też nazywany makietą (ang. wireframe), to plan rozmiesz-

czenia poszczególnych elementów na stronie.

Na tym etapie pracy odpowiesz sobie na pytania, jakie sekcje będzie za-

wierała Twoja strona, jak będą rozmieszczone wezwania do akcji, jakich 

zdjęć będziesz potrzebować, jakie nagłówki zastosujesz i w którym miejscu 

znajdą się odpowiednie treści.

Posiadanie prototypu znacznie ułatwi późniejszą pracę nad stroną, ponie-

waż na tym etapie najłatwiej jest wprowadzać ewentualne modyfikacje 

w koncepcji.

Zignorowanie tego kroku będzie jak budowanie domu bez planu architek-

tonicznego. W teorii da się to zrobić, ale w pewnym momencie wszystko 

może się zawalić.

Jak stworzyć prototyp?

Makietę strony możesz zrobić na kilka sposobów. Najprostszą wersją będzie 

naszkicowanie go na kartce. Niech jednak nie skusi Ci prostota tego rozwią-

zania – ciężko będzie na tym pracować zdalnie i wprowadzać ewentualne 

modyfikacje.
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Jeżeli miałbym robić odręczny szkic, to jedynie po to, by posłużył on jako 

punkt referencyjny do tworzenia prototypu w chmurze (czyli w narzędziu 

dostępnym on-line, umożliwiającym pracę zdalną w grupie i łatwą edycję).

Do tworzenia prototypu osobiście wykorzystuję narzędzie Miro. To program 

do tworzenia wirtualnych tablic – coś jak duża biała tablica w biurze, na 

której pisze się markerami i przykleja karteczki – ale w wersji on-line.

Ta aplikacja znacząco przyspiesza zdalną pracę koncepcyjną. Żeby dodać 

do tablicy plik, link lub dokument, wystarczy przeciągnąć go lub wkleić 

skrótem klawiszowym.

Dodatkowo bardzo dużą zaletą jest możliwość komentowania, dzięki czemu 

można dodać opinię i wnioski na temat danego materiału.

Jak widzisz, wykorzystałem proste bloki o jednakowym kolorze i odzwier-

ciedliłem układ każdej indywidualnej strony.

Tworząc każdy nowy projekt, bazuję na wcześniej przygotowanych ele-

mentach i odpowiednio je dostosowuję w zależności od potrzeby. W trakcie 

projektowania obserwuję też strony z inspiracji i wykorzystuję z nich to, co 

mi się podoba.

Przykład prototypu
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Sekcje i elementy najczęściej wykorzystywane na 
stronie www

Doświadczenie pokazuje mi, że większość firmowych stron internetowych 

można zamknąć w schemacie, który jest prosty w nawigacji dla użytkownika, 

buduje autorytet i zaufanie, a co najważniejsze: jest skuteczny. 

Poniżej znajdziesz listę z podpowiedzią, które elementy powinny znaleźć się 

na stronie głównej, a które w zakładce z Twoją ofertą.

Strona główna

1. Menu – tutaj znajdziemy logo, menu oraz przycisk z głównym wezwa-

niem do akcji. Czasami nad menu stosuje się jeszcze wąski pasek, na 

którym można dodać dane kontaktowe, np. numer telefonu, e-mail oraz 

adres (jeżeli prowadzimy biznes stacjonarny i klienci przychodzą do 

naszego biura/gabinetu). Menu będzie widoczne na każdej podstronie.

2. Sekcja Hero – pierwsza sekcja, którą zobaczy odwiedzający. Tutaj 

powinien znaleźć się nagłówek H1 dokładnie opisujący, czym zajmuje 

się Twoja firma. Ważne jest to, żeby po przeczytaniu tego nagłówka 

potencjalny klient mógł odgadnąć, co znajdzie na stronie. Warto też 

pamiętać o tym, żeby w tym nagłówku znalazło się słowo kluczowe, 

po którym ktoś może wyszukiwać Twoje usługi lub produkty w Google. 

To w dłuższej perspektywie korzystnie wpłynie na ruch organiczny 

z wyników wyszukiwań.

Czasami w sekcji Hero może znaleźć się również formularz do gene-

rowania leadów. To dobry pomysł, jeżeli chcemy zmaksymalizować 

pozyskiwanie kontaktów przez stronę. To rozwiązanie ma jednak za-

stosowanie tylko w niektórych przypadkach, kiedy nie trzeba najpierw 

przekonywać odwiedzającego do siebie.
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3. Sekcja Empatyczna – pamiętasz, jak w pierwszym rozdziale prosi-

łem Cię o określenie, jakie są najczęstsze problemy i potrzeby Twoich 

klientów? Teraz to wykorzystamy. Celem tej sekcji jest pokazanie, że 

masz duży poziom zrozumienia i empatii w stosunku do klienta, czyli 

wiesz, co go boli i jakie ma pragnienia. Dzięki temu udowodnisz, że już 

niejednokrotnie udało Ci się pomóc innym, rozwiązując problem, który 

ma odwiedzający. To automatycznie zbuduje zaufanie i stworzy wra-

żenie, że Twój produkt lub usługa jest trafnym rozwiązaniem.

4. Sekcja Rozwiązania – kiedy już zaistniało porozumienie i klient wie, że 

znasz jego problemy i potrzeby, możesz opowiedzieć o swoich roz-

wiązaniach, czyli ofercie. To jest miejsce, by pokazać swoje usługi lub 

produkty. Jeżeli Twoja oferta jest rozbudowana, sugeruję nie pokazywać 

wszystkiego na stronie głównej. Wybierz to, co klienci najczęściej od 

Ciebie kupują. Możesz też rozbić swoją ofertę na kategorie, które będą 

przekierowywały do podstron z bardziej szczegółowymi informacjami.

Na przykład jeżeli Twoja firma zajmuje się opieką prawną, możesz roz-

bić swoją ofertę na: opieka prawna dla firm, opieka prawna dla osób 

fizycznych i szkolenia.

Rozwiązania możesz zaprezentować w postaci ikon z krótkim opisem 

pod spodem lub zarezerwować dla każdej z kategorii oddzielną sekcję 

ze zdjęciem i tekstem (w tym przypadku masz więcej miejsca na przed-

stawienie unikalności swoich usług w każdej z kategorii).

Skoncentruj uwagę na tym, w jaki sposób Twój produkt/usługa roz-

wiązuje problemy, które zostały zawarte w Sekcji Empatycznej. Nie pisz 

o samym produkcie, jego parametrach i zaletach, ale o tym, jak może 

pomóc osobie, która właśnie przegląda stronę.

5. Sekcja Unikalności – zauważ, że do tej pory nie pisaliśmy nic o Twojej 

firmie. Skupiliśmy się na problemach i potrzebach klienta. Dopiero tutaj 

jest miejsce, by napisać coś o sobie. Możesz zatytułować tę sekcję „Co 
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wyróżnia nasze [nazwa usługi/produktu]?”. Poniżej w czytelnej i łatwej 

do przyswojenia formie pokaż unikalności Twoich usług, produktów lub 

opisz, co wyróżnia Twoją firmę. Pamiętaj, że wyróżnikiem nie musi być to, 

co masz w ofercie. Unikalnością może być to, jak obsługujesz klienta czy 

w jaki sposób dostarczasz finalny produkt oraz cała otoczka Twojej firmy.

6. Sekcja O nas – opcjonalna sekcja, w której w kilku zdaniach można 

napisać coś o sobie. Sugerowałbym jednak wykorzystać tę sekcję nie 

do tego, żeby opisywać historię swojej firmy, ale przedstawić ludzi, którzy 

za nią stoją i z którymi odwiedzający może wejść we współpracę. Dużym 

plusem będzie tutaj pokazanie realnego zdjęcia – Ciebie lub całego 

zespołu. Pokazanie ludzkich twarzy na stronie ma wiele zalet: buduje 

zaufanie, skraca dystans i zwiększa chęć do współpracy. Znacznie chęt-

niej będziemy z kimś pracować, jeżeli wiemy, jak wygląda, a nie tylko 

kryje się za swoim logo jak anonim.

7. Sekcja z Liczbami – ludzki umysł uwielbia liczby (w szczególności lewa 

półkula odpowiedzialna za logiczne myślenie). Dlatego na stronie warto 

dodać prostą sekcję z 3-4 liczbami prezentującymi nasze osiągnięcia. 

Możesz pokazać tutaj liczbę zadowolonych klientów, lata doświadczenia, 

liczbę zrealizowanych projektów. To w nieświadomy dla klienta sposób 

buduje autorytet Twojej firmy.

Co w przypadku, jeżeli dopiero zaczynasz działalność? Czym możesz się 

wtedy pochwalić? To proste – nie musisz pisać, ile lat doświadczenia 

ma Twoja firma, ale ile lat Ty działasz w danej branży. Z pewnością coś 

wymyślisz!

Ta sekcja pozwala na atrakcyjne oddzielenie innych sekcji, unikamy 

w ten sposób efektu zlewania się całości w nudny ciąg. Warto zasto-

sować w niej inny, kontrastujący kolor tła.

8. Sekcja Realizacji – w tym miejscu możesz pokazać slider z galerią zdjęć 

„z terenu” lub podlinkować artykuły z bloga, w których znajdą się opisy 
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realizacji. Zdecydowanie warto pokazywać i możliwie jak najszerzej opi-

sywać efekty swoich prac. Pozwoli to odwiedzającemu zobaczyć, czego 

może się spodziewać, a jeżeli zdecydujesz się na opisywanie swoich 

realizacji na blogu, poprawisz pozycjonowanie swojej strony w Google. 

9. Sekcja opinii – dowód społeczny to jedna z najlepszych form budo-

wania zaufania. Poproś więc swoich Klientów, żeby przesłali Ci opinie 

na temat tego, jak zostali przez Ciebie obsłużeni. Sugeruję też, żeby 

skierować ich na przykład do opinii na Twoim fanpage’u i/lub na wizy-

tówce Google, z której skopiujesz ich komentarz i wykorzystasz na stronie. 

W ten sposób za jednym razem uzyskasz opinie w kilku miejscach.

10. Sekcja z Wezwaniem do Akcji – stronę należy zakończyć wyraźnym 

komunikatem, który wskaże klientowi, co powinien teraz zrobić. W przy-

padku firm usługowych, dla których praca zaczyna się od rozmowy, 

sugeruję odesłać do formularza kontaktowego i zaprosić na bezpłatną 

konsultację. Możesz też skorzystać z narzędzi do rezerwowania spotkań, 

np. Calendly, i tam przekierować ruch. Bezpłatna konsultacja ma sens 

też w przypadku firm mających produkty premium. W innym razie mo-

żesz przekierować do sklepu lub zakupu konkretnego produktu.

W tej sekcji może znaleźć się też od razu formularz kontaktowy, co jesz-

cze bardziej skróci drogę klienta do kontaktu z Tobą.

11. Stopka – tutaj możesz zamieścić logo, krótki opis firmy nafaszerowany 

słowami kluczowymi, listę głównych usług/produktów, listę podstron 

ułatwiających nawigację oraz dane kontaktowe.

Strona oferty

Zastanów się teraz, jak dużo informacji na temat swojej oferty pokażesz na 

stronie. Jeżeli chcesz, żeby Twoja strona była prosta i nie wymagała zbyt
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dużo pracy nad treściami, możesz użyć pojedynczej strony prezentującej 

listę usług/produktów, które w skrócie opiszesz.

Możesz jednak bardziej to rozbudować i dla każdego elementu Twojej oferty 

zarezerwować oddzielną podstronę. Z punktu widzenia pozycjonowania 

SEO jest to lepsze rozwiązanie, ale wymaga większego nakładu pracy pod 

kątem przygotowywania treści. 

W opisywaniu produktów i usług skup się na następujących elementach:

1. Co to jest?

2. Dlaczego warto to mieć?

3. Czego odwiedzający może się spodziewać po efekcie finalnym, jeżeli 

skorzysta?

4. Opinie.

5. Powiązane realizacje.

6. Na końcu sekcja z wezwaniem do akcji.

Przyciski Call To Action (wezwania do akcji)

Wyobraź sobie handlowca, który świetnie potrafi rozmawiać z klientem, 

badać jego potrzeby, prezentować rozwiązania, ale… nie potrafi finalizo-

wać sprzedaży. Napracuje się, ale wszystko może pójść na marne, bo nie 

domknie transakcji.

Na stronie za zamykanie sprzedaży i kierowanie klienta do odpowiedniej ak-

cji odpowiedzialne są przyciski CTA (Call to Action, czyli wezwania do akcji).
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Istnieją dwa rodzaje CTA

CTA główne – powinien to być jeden przycisk kierujący do akcji, na której 

najbardziej nam zależy: wypełnienie formularza, zapis do bazy mailingowej, 

sprzedaż.

CTA poboczne – to wszystkie inne przyciski ułatwiające nawigację: zobacz 

więcej, czytaj artykuł itp.

Upewnij się, że główne CTA różni się od CTA pobocznego. Jeden rodzaj może 

być na przykład wypełniony kolorem, a drugi obramowany i pusty w środku.

Sugeruję, żeby przycisk z głównym wezwaniem do akcji pojawiał się w klu-

czowych miejscach na stronie. To wyraźnie zakomunikuje odwiedzającemu, 

co chcemy, żeby zrobił.

Prototyp – podsumowanie

Kiedy już przygotujesz makiety wszystkich indywidualnych podstron, zo-

baczysz po raz pierwszy, jak będzie w całości wyglądała Twoja strona in-

ternetowa. Na tym etapie zorientujesz się, jakie materiały trzeba będzie 

jeszcze przygotować – które teksty wymagają dopisania i jakie zdjęcia 

będzie trzeba zorganizować.



03Jakich zdjęć
potrzebujemy?
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Czy wiesz, że dobre zdjęcia to 70% efektu wizualnego strony internetowej? 

Jeżeli będą złej jakości lub źle dobrane, to Twoja strona na tym bardzo 

ucierpi – będzie wyglądała sztucznie i niespójnie, co odbije się na ogólnym 

odbiorze Twojej marki.

Dlatego należy zadbać o to, żeby zdjęcia były jak najlepszej jakości, a już 

najlepiej, aby były realizowane na nasze zamówienie przez profesjonalnego 

fotografa. 

Zdjęcia Twoje i zespołu

Nie ma lepszego sposobu na skrócenie dystansu pomiędzy odwiedzającym 

a Twoją firmą jak pokazanie, kto za nią stoi, czyli pokazanie ludzkiej twarzy.

Dlatego postaram się przekonać Cię do przedstawienia Ciebie i Twojego 

zespołu na stronie www.

Pokazywanie własnych zdjęć na stronie firmowej ma też dodatkową zaletę: 

pasywnie buduje Twoją markę osobistą i rozpoznawalność w branży.

Decydując się na sesję zdjęciową, będziesz potrzebować pomocy spe-

cjalisty. Najlepiej znaleźć fotografa z doświadczeniem w sesjach, z których 

zdjęcia są wykorzystywane w internecie. Przed podjęciem decyzji o współ-

pracy poproś o przesłanie przykładowych prac i realizacji, żeby upewnić 

się, że wykonawca dobrze wykonuje swoją pracę.

Zdjęcia najlepiej zrobić na jednolitym tle, tak, aby łatwo było wyciąć je 

w programie graficznym. Wybór tła powinien zależeć od tego, czy Twoja 

strona będzie ciemna, czy jasna – wybierz odpowiednio tło szare lub czarne, 

albo białe. W mojej agencji postawiliśmy również na pokazanie sylwetek 

założycieli, czyli mojej i Marcina. Sprawdź tutaj, jak wyszło:
1https://two-colours.com 

https://two-colours.com
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Jak przygotować się do sesji zdjęciowej?

1. Przejrzyj prototyp strony i zastanów się, jakie zdjęcia będą Ci potrzebne. 

Najlepiej zapisz wszystkie pomysły w jednym miejscu.

2. Pomyśl, jakie pozycje powinny być pokazane na tych zdjęciach. 

Sugeruję, żeby pozycje były różne, na przykład: portret z założonymi 

rękoma, spojrzenie w lewo lub w prawo i wskazanie gdzieś palcem, 

odbieranie telefonu.

Przykład wykorzystania zdjęcia na stronie głównej

Przykłady pozycji
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3. Pomyśl, jakie atrybuty możesz wykorzystać, czyli co możesz trzymać 

w rękach – telefon, komputer, książka lub coś związanego z Twoją bran-

żą.

4. Niech Twój ubiór będzie adekwatny do profilu Twojej działalności. Jeżeli 

jesteś cukiernikiem, na sesję raczej nie zakładaj eleganckiego garnituru 

czy garsonki, tylko firmowy fartuch. Dobrze też mieć ze sobą kilka kreacji, 

żeby zdjęcia nie wyglądały monotonnie. Zadbaj też o to, żeby ubrania 

były wyprasowane.

5. Aby dobrze wyglądać na sesji, dwa dni przed ustalonym terminem 

odwiedź fryzjera.

Na co uważać podczas sesji?

1. Odpowiedni kadr! 

2. Pamiętaj, jakie jest przeznaczenie robionych zdjęć. Będą one wycinane 

z białego tła i wykorzystywane na stronie – nie możesz mieć „uciętych” 

barków, góry głowy lub rąk. 

3. Zbyt wysoka temperatura w studio. Jeżeli będzie za ciepło, możesz się 

spocić, a odbijające światło krople potu będzie widać na zdjęciach.

4. Dobrze się wyśpij przed sesją. Sugeruję 7-9 godzin snu.

5. Nie imprezuj dzień przed sesją. Efekty mogą być widoczne na Twojej 

twarzy.
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Zdjęcia zespołu

Jeżeli masz możliwość, zaproś na sesję również swój zespół, aby każdy miał 

przynajmniej jedno zdjęcie, które będzie można zastosować np. na podstro-

nie O nas. Takie zdjęcia przydadzą się również do stopki firmowej w mailu.

Gdzie jeszcze możesz wykorzystać zdjęcia z sesji?

Sesję fotograficzną robimy przede wszystkim po to, żeby mieć dobre zdjęcia 

na stronę www. Prawdopodobnie nie wykorzystamy ich wszystkich od razu, 

ale warto mieć więcej zdjęć, ponieważ będzie można ich użyć w innych 

materiałach, np. w prezentacjach, broszurach, materiałach drukowanych 

lub w social mediach.

Zdjęcia w terenie

Według mnie zdjęcia na jednolitym tle to podstawa, ale warto też zrobić 

drugą sesję zdjęciową „w terenie”. Ma to duży sens w przypadku branż 

usługowych i produkcyjnych.

Przykłady:

1. Fryzjer – wykonaj zdjęcia salonu oraz fryzjerów podczas strzyżenia.

2. Producent mebli – zdjęcia linii montażowej, stolarza wykonującego 

mebel na zamówienie.

3. Księgowy – zdjęcie księgowej ze stertą dokumentów i segregatorów.

4. Rolnik – zdjęcia w traktorze w polu.

Zdjęcia w miejscu, gdzie wykonujesz swoją pracę, będą bardzo dużym 

wyróżnikiem Twojej strony. Pokażą też, że Twoja firma dba o detale i jakość.
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Jeżeli nie możesz wykonać zdjęć w swoim biurze, znajdź inne miejsce, które 

kontekstowo będzie pasowało do Twojej branży.

Zdjęcia z terenu można też wykorzystać jako tła sekcji, dzięki czemu strona 

będzie zróżnicowana, a jej elementy będą miały wyraźne granice.

Zdjęcia produktów

Jeżeli sprzedajesz produkty, zadbaj o to, żeby też odbyły odpowiednią sesję. 

Najlepiej sfotografować je na jednolitym tle (sugeruję białe), aby łatwo 

było je wyciąć. Takie zdjęcia będzie można wykorzystać w stronie oferty 

i w innych zakładkach. 

Zdjęcia ze Stocka

Oczywiście mimo tego, że zalecamy wykorzystywanie wszędzie swoich 

zdjęć, to wiem, że nie zawsze jest możliwość wykonania kilku sesji. Wtedy 

z pomocą przychodzą zdjęcia stockowe, czyli takie, które zrobił ktoś inny i na 

które można wykupić licencję i wykorzystywać na swojej komercyjnej stronie.

Pamiętaj, żeby na stronie nie używać zdjęć pobranych z Google! To niezgod-

ne z prawem, ponieważ większość z nich jest objęta prawami autorskimi 

i ich wykorzystanie może wiązać się z konsekwencjami.

Istnieje wiele serwisów, z których możesz bezpłatnie pobrać zdjęcia do 

bezpłatnego wykorzystania, na przykład: 2Pixabay.

Polecam jednak korzystanie z płatnych serwisów. Jest tam znacznie większy 

wybór, co bezpośrednio przekłada się na efekt finalny. Osobiście polecam 
3ShutterStock. Często bywa, że wykonawca strony w ramach projektu ofe-

ruje określoną liczbę zdjęć premium i nie będzie trzeba dodatkowo za nie 

dopłacać.

Przydatne linki:
1 Two Colours - https://two-colours.com
2 Pixabay - https://pixabay.com/pl
3 ShutterStock - https://www.shutterstock.com

https://pixabay.com/pl/
https://www.shutterstock.com/
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Kolejnym bardzo ważnym elementem profesjonalnej strony internetowej 

są dobrej jakości teksty. To one, we współpracy z szatą graficzną, będą 

w głównej mierze odpowiedzialne za sprzedaż Twoich usług lub produktów.

Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby odpowiadały na potrzeby odwiedza-

jącego, ale też spełniały warunki narzucane przez wyszukiwarki.

No właśnie… pisząc teksty na swoją stronę internetową, musisz pamiętać, 

że Twoim celem jest nie tylko dogodzić ludziom, ale też sztucznej inteligencji 

i algorytmom wyszukiwarek. To pozwoli Ci na pozycjonowanie Twojej stro-

ny internetowej i więcej osób będzie trafiać na nią z ruchu organicznego.

W tym rozdziale dowiesz się, jak napisać teksty, które zadowolą Google 

i efektywnie będą realizować Twoje cele biznesowe.

Jak przygotować teksty, żeby ułatwić cały proces 
tworzenia strony?

Jeżeli miałbym wybrać etap, przy którym najczęściej pojawiają się wyzwania, 

to byłoby to właśnie pisanie tekstów.

Problematyka wynika z tego, że teksty muszą pasować do wyglądu strony, 

a ich pisaniem najlepiej zająć się jeszcze zanim witryna zostanie zakodo-

wana.

Najgorsze, co można zrobić projektowi, to modyfikacja treści w środku pro-

cesu przygotowywania projektu graficznego lub programowania. Może to 

doprowadzić do sytuacji, w której co innego będzie na prototypie i grafice, 

co innego na zakodowanej stronie, a jeszcze co innego w dokumentach 

z tekstami.

Prowadzi to do wielu nieporozumień i może być powodem nieefektywnej 

pracy. W efekcie będzie trzeba poświęcić dodatkową ilość czasu na analizę, 
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co trzeba poprawić względem najbardziej aktualnych materiałów. Takie 

sytuacje najczęściej kończą się bardzo dużą liczbą serii poprawkowych, 

bo wyłapanie wszystkich niespójności z kilku różnych miejsc jest bardzo 

trudne, w szczególności, kiedy strona ma rozbudowaną strukturę zakładek.

Moją propozycją jest przygotowanie wszystkich materiałów tekstowych 

jeszcze zanim grafik zaprojektuje pierwszy piksel strony i niemodyfikowanie 

ich aż do ukończenia projektu.

Bardzo dużym ułatwieniem będzie prototyp, na którym wizualnie widać, 

jakie teksty są potrzebne oraz jaka ich objętość jest dopuszczalna w po-

szczególnych miejscach na stronie. 

Można wykorzystać do tego narzędzie 1Miro, które umożliwia dodanie do 

projektu dokumentów z Google Drive.

Ten etap nazywam tworzeniem struktury dokumentów. Polega ona na 

dodaniu do każdej pojedynczej strony oddzielnego dokumentu, który 

umieszczamy zaraz przy prototypie. W dokumencie znajdują się screen-

shoty poszczególnych sekcji strony i tekst wypełniający (czyli lorem ipsum) 

pokazujący, na jaką długość tekstu można sobie pozwolić.

Rozmieszczenie dokumentu przy prototypie

https://miro.com
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Wykorzystujemy do tego Google Docs, ponieważ na plikach on-line o wiele 

łatwiej współpracować z innymi. W przypadku plików off-line może dojść 

do sytuacji, w której każda osoba ma inną wersję dokumentu, jeżeli każdy 

zacznie poprawiać swój w tym samym czasie.

Kiedy skończymy, możemy przejść do etapu projektowania graficznego, 

w którym grafik, bazując na prototypie i dokumentach z tekstami, może 

przygotować uzupełniony projekt.

Trzy rodzaje tekstów, które trzeba napisać na stronę 
internetową

Żeby strona internetowa była skuteczna, generowała jak najwięcej ruchu 

organicznego z wyszukiwarek i odpowiadała na potrzeby klientów, należy 

stworzyć 3 rodzaje treści: informacyjne, sprzedażowe i brandowe.

Każdy z nich spełnia inne cele i będzie trafiać do odwiedzających mających 

różne intencje.

Widok gotowego dokumentu do uzupełnienia tekstów
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Trzeba mieć świadomość, że nie każdy odbiorca będzie od razu gotowy do 

tego, żeby się z Tobą skontaktować lub kupić coś od Ciebie. Większość osób 

będzie trzeba najpierw przekonać, że wybór Twojej firmy jest najlepszym 

rozwiązaniem, albo wyedukować, że w ogóle potrzebują danego produktu.

Treści informacyjne

Teksty informacyjne to te, których poszukuje klient mający intencję uzyska-

nia jakichś informacji. Takie osoby najczęściej nie są w pełni zdecydowane 

na zakup konkretnego produktu lub usługi, ponieważ jeszcze nie wiedzą, 

czego dokładnie potrzebują. Mają za to sprecyzowany problem, który chcą 

rozwiązać lub jakiś cel, który chcą osiągnąć.

Znając problemy i potrzeby swojej grupy docelowej, możesz napisać arty-

kuły, które zamieścisz na blogu. Wtedy masz duże prawdopodobieństwo, 

że to właśnie od bloga zacznie się proces sprzedażowy.

Zastanów się więc, jakie pytania może mieć Twój klient, jaki ma problem 

lub potrzebę i zgodnie z tym zatytułuj swoje artykuły.

Wypisz pomysły, jakie przyjdą Ci do głowy, a następnie wklej w wyszuki-

warkę i sprawdź, jak wyglądają artykuły z pierwszej dziesiątki wyszukiwań. 

Zwróć uwagę na ich tytuły, użyte w nich słowa kluczowe związane z Twoją 

branżą i na podstawie takiej analizy wyciągnij wnioski, które pozwolą Ci 

napisać Twój artykuł.

Przykładowe nazwy artykułów z treściami informacyjnymi:

Jaki jest najlepszy smartfon do 1000 zł?

Gdzie szukać pomysłów na artykuły na bloga?

Jak szybko schudnąć domowymi sposobami?
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Możesz też skorzystać z bezpłatnego narzędzia od Google’a: Keyword 

Planner, które po podaniu mu pojedynczych słów kluczowych zapropo-

nuje najczęściej wyszukiwane pytania (frazy kluczowe z długim ogonem).

W artykułach staraj się przekazać możliwie jak najwięcej wartości i swojej 

eksperckiej wiedzy. W artykule możesz również podlinkować swoje produkty 

lub usługi. Staraj się jednak, żeby część związana ze sprzedażą była spójna 

z resztą artykułu i bezpośrednio wiązała się z tematem. Dzięki temu nawet 

fragmenty sprzedażowe będą wartością dodaną do całego artykułu.

Artykuły podpisane Twoim imieniem i nazwiskiem to też świetny sposób na 

budowę marki osobistej i pozycji eksperta w Twojej branży. Wykorzystaj do 

tego celu bloga wbudowanego w Twoją stronę internetową.

Treści sprzedażowe

W odróżnieniu od treści informacyjnych, treści sprzedażowe kierowane 

są do grupy odbiorców zdecydowanych na konkretne rozwiązanie. Pisząc 

teksty, mamy na celu przekonanie osoby, która wie, czego chce, że powinna 

to kupić akurat od nas.

Skup się więc na tym, żeby udowodnić, że dokładnie rozumiesz, w jakiej 

sytuacji jest Twój klient i że Twoja firma wiele razy pomogła przejść z punktu 

A do punktu B osobom takim jak on.

Zacznij więc od wyraźnego zakomunikowania, że rozumiesz aktualne po-

łożenie klienta i to, gdzie chce się znaleźć. Następnie powiąż jego sytuację 

z oferowanym przez Ciebie rozwiązaniem. Dokładny schemat treści sprze-

dażowych znajdziesz trochę dalej.
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Treści brandowe

Treści brandowe to takie, które będą opisywać Twoją firmę i zasady jej 

działania. Składać się na nie mogą na przykład:

punkty na stronie głównej przedstawiające Twoje unikalności,

opis na podstronie O nas,

zakładka Realizacje, w której znajdą się artykuły z przykładami Twoich 

prac.

Szczególną uwagę chciałbym skierować na ostatni punkt, czyli opisywanie 

realizacji wykonanych przez Twoją firmę. Polecam to rozwiązanie wszystkim 

biznesom, których oferta opiera się o wykonywanie usług, ponieważ każde 

zlecenie może być oddzielnym tematem na artykuł.

Opisywanie realizacji ma wiele zalet:

zwiększa ilość treści ze słowami kluczowymi na stronie, co poprawia 

pozycję w Google,

buduje zaufanie,

udowadnia naszą ekspertyzę,

odkrywa proces współpracy,

ułatwia klientowi docelowemu wyobrażenie sobie efektu finalnego.

Długie czy krótkie teksty?

To pytanie bardzo często pada w kontekście tworzenia treści na strony 

www. Co jest lepsze – teksty długie i rozbudowane czy krótkie i szybkie 

w przyswojeniu?
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Gdzie stosujemy krótkie teksty?

Musimy pamiętać, że naszym głównym celem jest, żeby odwiedzający 

wiedział, że znamy jego problem i mamy coś, co pomoże mu go rozwiązać  

– w najlepszy możliwy sposób.

Problemów, które jesteśmy w stanie rozwiązać lub rozwiązań, które oferu-

jemy, może być wiele, dlatego potrzebne jest miejsce, które pozwoli odwie-

dzającemu w łatwy sposób odnaleźć się i przeniesie go do interesujących 

treści. 

Właśnie do tego celu powinna na naszej stronie służyć strona główna, któ-

ra opowie o problemach, przedstawi rozwiązania i zbuduje autorytet, i to 

wszystko w możliwie jak najbardziej skondensowanej formie.

Należy pamiętać, że ludzie mają tendencję do skanowania stron wzrokiem, 

a nie do czytania. Czytanie to dopiero kolejny krok, kiedy coś ich zainteresuje 

i będzie odpowiadać na ich potrzeby.

Na stronie głównej nie powinny znajdować się długie i rozbudowane bloki 

zawierające dużą ilość tekstu. W zamian za to wykorzystaj krótkie akapity 

zawierające po 2-3 zdania oraz wypunktowane treści, które łatwo szybko 

przyswoić. 

Wszystko, co znajduje się na stronie głównej, powinno być wstępem do 

tego, co odwiedzający znajdzie, wchodząc głębiej.

Gdzie stosujemy długie teksty?

Długie teksty stosujemy przede wszystkim w miejscach, gdzie odwiedza-

jący spodziewa się tego, że będzie musiał coś przeczytać, na przykład na 

blogu w postaci artykułów. Wszędzie tam, gdzie intencją będzie zdobycie 
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informacji, tam można się rozpisać. Im bardziej dany temat będzie wy-

czerpany, tym lepiej.

Pamiętaj tylko, żeby co kilka zdań przenieść się do kolejnego, oddzielne-

go akapitu, ponieważ ściany tekstu źle się czyta i znacznie mniej chętnie 

przystępuje się do zgłębiania treści. Bardzo ważne w ułatwieniu nawiga-

cji po dłuższym tekście są też nagłówki. Stosuj je możliwie jak najczęściej, 

zachowując ich hierarchię (więcej o nagłówkach dowiesz się pod koniec 

tego rozdziału).

Strony, na których planujemy dłuższe teksty, można odpowiednio zapro-

jektować – tak, aby znalazło się tam miejsce na sekcje zawierające łatwe 

w przyswojeniu treści z wypunktowanymi informacjami. Dzięki temu każda 

z podstron będzie dostosowana pod wszystkich odbiorców, również tych, 

którzy nie są jeszcze gotowi, żeby zagłębiać się w treść.

Jak napisać na stronę teksty, które będą sprzeda-
wać?

Pisanie tekstów na stronę internetową jest często zajęciem, do którego 

ciężko się zmobilizować. Przecież nie każdy rodzi się z talentem do pisania, 

dodatkowo potrzebna jest wena i odpowiednie umiejętności.

Na pewno prawdą jest, że nie każdy może być topowym copywriterem, 

natomiast to nieprawda, że musisz nim być, by stworzyć teksty na swoją 

stronę internetową.

W pisaniu tekstów najtrudniejsze jest wymyślenie koncepcji treści, czyli 

tego, o czym chcemy napisać i jak poukładać to w całość, żeby miało 

sens i… sprzedawało! 

Niestety lub „stety” jako właściciel firmy jesteś najlepszą osobą, która może 

taki tekst stworzyć, ponieważ najlepiej znasz swoją ofertę i praktyki stoso-

wane w firmie. 
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Tylko od której strony wziąć się za pisanie opisów do swoich produktów 

i usług? Przecież najtrudniejsza jest właśnie koncepcja.

Dlatego chciałbym zaproponować Ci schemat, który – niczym forma do 

ciasta – pomoże w osiągnięciu odpowiedniego kształtu Twoich tekstów. 

Jest to bardzo prosty plan, pod który musisz tylko podstawić swoją wiedzę 

i doświadczenie.

Formą, interpunkcją i błędami stylistycznymi na razie się nie przejmuj. 

Zawsze możesz później zlecić komuś korektę, co da Ci w efekcie poprawnie 

napisany tekst, który sprzedaje i dokładnie opisuje Twoją ofertę.

Schemat tekstów sprzedażowych:

1. DLACZEGO TU JESTEŚ?

Pokaż czytelnikowi, że doskonale wiesz, dlaczego znalazł się na Twojej 

stronie. Udowodnij mu, że znasz problemy, z jakimi może się zmagać 

i wypisz je w punktach. Pokażesz w ten sposób empatię w stosunku do 

niego i potwierdzisz, że jest w dobrym miejscu.

2. CO CIĘ BOLI / CZEGO CHCESZ?

Opisz dokładnie specyfikę sytuacji, w której może znajdować się 

odwiedzający.

3. DLACZEGO WARTO ROZWIĄZAĆ PROBLEM?

Pokaż, co się wydarzy i jak będzie wyglądało życie odwiedzającego, jeżeli 

rozwiąże swój problem lub osiągnie cel, do którego dąży. Napisz, jak 

zmieni się komfort jego życia/pracy i jakie korzyści będą z tego płynąć.
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4. JAK TO ROZWIĄZAĆ?

Tutaj podaj konkretne rozwiązanie w postaci oferowanego przez Ciebie 

produktu lub usługi. Niech będzie to naturalna odpowiedź na problemy, 

które zostały opisane wyżej.

5. DLACZEGO W TWOJEJ FIRMIE?

Napisz, dlaczego warto rozwiązać problem czytelnika, współpracując 

z Twoją firmą – jakie korzyści z tego płyną, co wyróżnia Twoją ofertę 

i jakie są unikalności Twojej firmy.

6. CTA – Wzywamy do akcji

Na koniec nie zapomnij o wyraźnym wezwaniu do akcji. Możesz też 

opisać w kilku punktach, jak będzie wyglądać proces współpracy lub 

realizacji zamówienia. Klient, który wie, na co się pisze i jak wyglądają 

poszczególne etapy pracy, znacznie chętniej podejmie współpracę.

Ostatnie zdanie Twojego tekstu powinno zawierać instrukcję, co ktoś po-

winien teraz zrobić, żeby nawiązać z Tobą współpracę. Możesz powiązać 

wezwanie do akcji z wcześniej opisywanym problemem lub potrzebą, 

np. „Skontaktuj się z nami i zwiększ sprzedaż poprzez swoją stronę www!” 

lub „Kup teraz nasz suplement i zacznij chudnąć bez efektu jojo!”.

Nagłówki i struktura treści

Przygotowując teksty na stronę, nie zapomnij o nagłówkach!

Nagłówki to jeden z ważniejszych elementów strony internetowej. To wła-

śnie one pozwalają na łatwą nawigację i wyszukiwanie interesujących 

nas informacji.
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Jak dobrać odpowiedni nagłówek?

Celem nagłówka jest zmotywowanie użytkownika do interakcji z danym 

fragmentem strony internetowej. Na przykład do przeczytania opisu, przej-

rzenia galerii zdjęć, zapoznania się z listą punktów.

Poniżej lista cech dobrze przygotowanego nagłówka:

opisuje, jakie informacje znajdują się pod nim,

składa się z jednego, możliwie jak najkrótszego zdania,

zawiera słowa kluczowe, na które chcemy pozycjonować stronę 

(o słowach kluczowych przeczytasz później),

ma przypisany odpowiedni tag, np. H1, H2 etc.

Tagi nagłówków i ich hierarchia - H1, H2, H3 etc.

By strona była przyjazna algorytmom wyszukiwarek, należy przygotować 

ją w taki sposób, żeby nagłówki miały odpowiednie znaczniki HTML: H1, H2, 

H3 itd.

Numer po literze H mówi o ważności danego nagłówka. Im niższy numer, 

tym ważniejszy nagłówek w hierarchii.

Należy pamiętać, że każda podstrona powinna mieć tylko jeden nagłó-

wek o znaczniku H1, który będzie nazwą strony. To bardzo ważne, by ten 

nagłówek zawierał słowo kluczowe określające, co jest w danej zakładce, 

ponieważ właśnie to w pierwszej kolejności będzie sprawdzać wyszukiwarka. 

Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem mogą być rozbudowane strony typu 

one-page. W takim przypadku znacznik H1 może wystąpić więcej niż jeden 

raz na stronie pod warunkiem, że znajduje się w osobnej sekcji oznaczonej 

w kodzie znacznikiem <section>.
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Kolejne nagłówki pojawiające się w treści danej strony powinny zaczynać 

się od nagłówka H2 – główne nagłówki i nazwy sekcji. Tagi H3, H4 i kolejne 

można wykorzystywać do treści nagłówków mniej ważnych w strukturze. 

Powszechną praktyką jest też zasada, że im niżej w hierarchii jest dany 

nagłówek, tym mniejsza jest jego wielkość. Nagłówki jednak nie powinny 

być mniejsze niż tekst akapitowy, który jest stosowany do opisów.

Poniżej przykładowa struktura nagłówków strony zawierającej informacje 

na temat usługi prowadzenia social mediów:

H1: Prowadzenie social mediów

H2: Profesjonalnie poprowadzimy Twój fanpage na Facebooku lub konto 

na Instagramie

H2: Jesteś tutaj, ponieważ nie masz czasu na prowadzenie social mediów 

dla swojej firmy?

<opis>

H2: Po co firmie social media?

H3: Nowi klienci z Internetu

<krótki opis>

H3: Lepszy kontakt z klientami

<krótki opis>

H2: Pomożemy Ci rozwinąć Twój fanpage i konto na Instagramie

<opis>

H2: Dlaczego warto zlecić nam zarządzanie social mediami

H3: Korzyści ze współpracy

<lista punktów>

H2: Rozwiń swoją firmę w Internecie dzięki social mediom

H3: Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatną konsultację

<przycisk>
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Pamiętaj, że ta hierarchia jest stosowana nie tylko na stronie głównej 

i podstronach. Stosuj odpowiednie nagłówki również we wpisach blogo-

wych. Ułatwi to czytelnikowi przyswojenie treści oraz będzie lepiej interpre-

towane przez algorytmy Google.

Słowa kluczowe

Stosowanie słów kluczowych to bardzo ważna część przygotowywania 

skutecznych treści na stronę internetową.

Jak pamiętasz, powiedzieliśmy sobie wcześniej, że treści nie piszemy tylko 

dla odwiedzających Twoją stronę, ale też dla algorytmów wyszukiwarek.

Stosowanie słów kluczowych w nagłówkach i treści pozwoli określić przeglą-

darce, co znajduje się na stronie i przy jakich zapytaniach w wyszukiwarce 

powinna pojawić się Twoja strona.

Warto tutaj zaznaczyć, że algorytm Google bez problemu radzi sobie 

z odmianami słów kluczowych. Jeśli zależy nam na frazie „buty sportowe”, 

możemy spokojnie używać w tekstach odmienionych słów – np. „butów 

sportowych”.

Rodzaje słów kluczowych

Istnieją dwa rodzaje słów kluczowych, a są to: pojedyncze słowa kluczowe 

oraz słowa kluczowe z długim ogonem. 

Różnica pomiędzy nimi jest taka, że pojedyncze słowa kluczowe są bardziej 

ogólne i można pod nie podciągnąć wiele różnych zagadnień, z kolei te 

z długim ogonem składają się minimum z trzech słów, są bardziej precy-

zyjne i w swoim znaczeniu zawężają liczbę powiązanych tematów.
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Przykładowe słowa kluczowe:

Smartfon

Fryzjer

Agencja marketingowa

Przykładowe słowa z długim ogonem:

Smartfon do 1200 zł z czytnikiem linii papilarnych

Fryzjer męski rynek Kraków

Agencja marketingowa Kraków do kampanii google ads

Na ogół użytkownicy wyszukujący w Google frazy pojedyncze jeszcze nie 

są gotowi na zakup. Dopiero szukają informacji, chcą przejrzeć dostępne 

produkty i zorientować się na rynku.

Mimo że w statystykach frazy pojedyncze mają zawsze najwięcej wyszu-

kiwań i mogłyby dać najwięcej ruchu, to nie będzie on tak skuteczny jak 

ruch z fraz z długim ogonem.

Zobacz: jeżeli chcesz kupić w internecie na przykład monitor do komputera 

i już wiesz, że ma to być monitor z zakrzywionym ekranem, ultra wide i ze 

złączem USB C, to z pewnością nie wpiszesz w Google pojedynczego słowa 

„monitor”, a całą długą formułkę. Potem firma, która najlepiej wypadnie 

w rankingu, zostanie przez Ciebie wytypowana i od niej finalnie kupisz.

Przed przystąpieniem do pisania tekstów warto zlecić specjaliście przy-

gotowanie raportu SEO zawierającego listę słów kluczowych najczęściej 

wykorzystywanych w Twojej branży (tych pojedynczych i z długim ogonem). 

Możesz też zrobić to na własną rękę, korzystając z płatnych narzędzi, takich 

jak 2senuto.com.

https://senuto.com
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Następnie do każdej z podstrony i artykułu powinniśmy wybrać jedno ze 

słów kluczowych i zastosować je w kilku nagłówkach i kilka razy w treści 

danej zakładki.

Lista słów kluczowych z długim ogonem jest też świetną kopalnią pomysłów 

na artykuły na bloga.

Przydatne linki:
1 Miro - tablica whiteboard stosowana do tworzenia prodotypów

https://miro.com
2 Senuto - Narzędzie do SEO

https://senuto.com
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Dobra strona internetowa musi mieć odpowiednią szatę graficzną. 

Nie wiem, czy wiesz, ale wystarczy mniej niż jedna sekunda, żeby człowiek 

wyrobił sobie wstępną opinię na temat tego, co ukazało mu się przed 

oczami.

Postaw się teraz w pozycji klienta, który szuka sklepu internetowego z me-

blami wysokiej jakości i spójrz na poniższe dwa obrazki:

Przykład #1 sklepu z meblami

Przykład #2 sklepu z meblami



54

GRAFIKA

Na obu stronach można kupić meble wysokiej jakości. Jak sądzisz, na której 

z nich klient z dużymi wymaganiami co do estetyki dokona zakupu z więk-

szym prawdopodobieństwem?

W dobie aktualnych możliwości technologicznych każdy może stworzyć 

stronę internetową, co prowadzi do tego, że konkurencja jest duża. Trzeba 

więc czegoś więcej niż prezentacja swojej oferty, żeby sprzedać. Trzeba 

się wyróżnić… a jednym ze sposobów na to jest odpowiednia estetyka 

i dobra grafika.

Zanim przejdziemy dalej, muszę zwrócić uwagę na to, że w tym rozdziale 

nie nauczę Cię obsługi programów graficznych i samego projektowania. 

Dowiesz się jednak, na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę, pracując z gra-

fikiem lub agencją i jak weryfikować jakość ich pracy.

Stwórz moodboard, znajdź inspiracje i projekty 
referencyjne

Zanim grafik postawi pierwszy piksel w programie graficznym, warto przy-

gotować dla niego tzw. moodboard.

Moodboard jest pojęciem dość powszechnym w branży kreatywnej i sto-

sowany jest nie tylko w przypadku stron internetowych. Wykorzystuje się 

go zawsze tam, gdzie chcemy zbierać inspiracje i materiały, które nam 

się podobają.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że ilu ludzi na świecie, tyle gustów. Dlatego nawet 

jeśli zatrudnisz najlepszego grafika, nie możesz mieć pewności, że w ciemno 

odgadnie Twoje preferencje. Warto zatem temu procesowi trochę pomóc.

Do stworzenia moodboardu możesz wykorzystać narzędzie 1Miro, o którym 

pisałem w poprzednim rozdziale. Dzięki otwartej formule dodasz tam zdjęcia 

innych stron internetowych i linki do nich.

https://miro.com
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Kiedy tworzyłem koncepcję strony mojej agencji 2two-colours.com, rów-

nież wykorzystywałem Miro. Zapisywałem tak wszystkie swoje pomysły, 

wymagania i inspiracje. Oszczędziłem mnóstwo czasu, dlatego polecam 

to też Tobie!

Gdzie szukać inspiracji?

Jest takie powiedzenie, że nie warto wynajdywać koła od nowa. Dlaczego 

więc nie skorzystać z tego, co już działa?

Gdzie sprawdzić, co działa, a co nie? To proste – u konkurencji.

To właśnie tam w pierwszej kolejności szukamy inspiracji. Z pewnością 

znasz największych graczy w Twojej branży. Sprawdź więc, co oni robią na 

swoich stronach internetowych.

Oczywiście należy tu uważać, żeby nie modelować tych firm, które ostatnią 

aktualizację strony internetowej miały 10 lat temu. :) 

Narzędzie Miro

https://two-colours.com/
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Szukaj tych biznesów, które regularnie udzielają się w internecie i inwe-

stują w marketing on-line. Ich doświadczenie, testy i pieniądze włożone 

w optymalizację stron internetowych to bardzo duża korzyść, którą warto 

wykorzystać.

Oczywiście nie mam tu na myśli kopiowania „1 do 1”. Wybierz te elementy, 

które najbardziej do Ciebie przemawiają i które Twoim zdaniem mogą mieć 

największe znaczenie dla Twojego klienta. Możesz zrobić miks stron kilku 

różnych firm konkurencyjnych – jedna zainspiruje Cię estetyką i designem, 

druga funkcjonalnościami, a trzecia formą komunikacji.

Spisz to wszystko w jednym miejscu. Będzie to bardzo pomocne w kolejnych 

etapach tworzenia projektu strony www.

Na etapie szukania inspiracji powinniśmy skoncentrować się na tym, co 

wizualnie nam się podoba oraz na standardach przyjętych w naszej branży. 

Poza konkurencją warto sprawdzić jeszcze kilka miejsc:

1. Strony niezwiązane z Twoją branżą, które podobają Ci się estetycznie.

2. Behance i Dribbble – to dwa serwisy zrzeszające grafików i twórców, 

którzy prezentują tam swoje prace. Możesz przeglądać zasoby po ka-

tegoriach lub skorzystać z wyszukiwarki, wpisując nazwę swojej branży 

(po angielsku).

3. Pinterest – to platforma społecznościowa agregująca zdjęcia i grafiki 

różnej maści (często zaciągnięte z innych serwisów i stron). Znajdziesz 

tam wszystko, od inspiracji wymarzonego wnętrza po efektowne stro-

ny internetowe. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce nazwę swojej 

branży (po angielsku) i słowo „website”.
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Elementy dobrej grafiki strony internetowej:

1. Spójność z identyfikacją wizualną

Identyfikacja wizualna, czyli wygląd Twojej marki od strony estetycznej, 

to fundament, od którego zawsze powinniśmy zaczynać przy tworzeniu 

dowolnej grafiki.

Najlepiej, gdyby Twoja marka miała stworzony tzw. Brand Book, czyli doku-

ment, w którym z góry określono zasady stosowania elementów graficznych. 

Na ogół znajdują się tam informacje na temat logo, kolorystyki, stosowa-

nych fontów (krojów pisma), przykłady wzorów i elementów unikalnych dla 

marki. W takim dokumencie mogą znaleźć się również gotowe propozycje 

grafik referencyjnych, na których kanwie można przygotowywać kolejne.

Dzięki temu niezależnie od tego, czy projekt strony będzie wykonywał autor 

Twojej identyfikacji wizualnej, czy inny grafik, strona będzie spójna z resztą 

materiałów.

Naszym celem jest utrzymanie jednego zamkniętego ekosystemu wizual-

nego, w którym odbiór naszej marki jest taki sam niezależnie od tego, czy 

klient ogląda naszą wizytówkę, grafikę w social mediach, czy przegląda 

stronę internetową.

2. Użyteczność i user experience (UX)

Strona nie tylko powinna dobrze wyglądać, ale powinna też być użyteczna 

i prosta w obsłudze na każdym urządzeniu.

Projekt graficzny ma za zadanie przewidywać popularne elementy i ich 

układ, do jakiego przyzwyczajony jest standardowy użytkownik internetu.



58

GRAFIKA

Należy trzymać się strategii i rozkładu elementów przewidzianych w pro-

totypie.

3. Odpowiednie odstępy pomiędzy sekcjami i elementami

Lepszy jest większy odstęp niż mniejszy – ta zasada powinna przyświecać 

grafikowi na etapie wykonywania projektu graficznego. Pusta przestrzeń 

porządkuje chaos i tworzy łatwiejszą w przyswojeniu strukturę. Oddziela 

poszczególne elementy i sekcje.

4. Wyraźnie oddzielone sekcje tematyczne

Należy zwrócić uwagę na to, żeby sekcje tematyczne były od siebie wyraź-

nie oddzielone i się nie przenikały. Możemy to osiągnąć dzięki wyraźnym, 

większym niż przerwy pomiędzy elementami odstępom lub innym kolorem 

tła każdej z sekcji.

Unikaj jak ognia mieszania kilku tematów w jednej sekcji. To wprowadzi 

duże zamieszanie i utrudni nawigację.

Jak powinien wyglądać proces tworzenia projektu 
graficznego i w jaki sposób efektywnie przekazywać 
swoje uwagi?

Dla lepszej kontroli dobrze jest rozłożyć projekt graficzny na kilka następu-

jących po sobie etapów.
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1. Projekt graficzny strony głównej

Najpierw skup się na uzyskaniu zadowalającego projektu graficznego strony 

głównej. Nie spiesz się na tym etapie. Lepiej poświęcić na to więcej czasu, 

niż potem poprawiać wszystkie podstrony.

2. Projekt graficzny pozostałych podstron

Dopiero kiedy strona główna wygląda tak, jak byśmy chcieli i spełnia wszyst-

kie oczekiwania, należy przejść do projektowania kolejnych zakładek, które 

będą utrzymane w tej samej estetyce.

W jakim programie powinien zostać przygotowany 
profesjonalny projekt graficzny?

To, w czym pracuje grafik, jest znacznie mniej ważne od jego umiejętności. 

Istotne jest, by dobrze znał program i miał doświadczenie w pracy z nim.

Wykorzystywany program jest natomiast ważny z punktu widzenia dalsze-

go procesu tworzenia strony. Miałem sytuację, w której klient przesłał mi 

gotowy do zakodowania projekt graficzny w jednym długim pliku PDF, co 

utrudniło pracę programiście.

Bardzo popularnym programem, z którego korzystają graficy, jest Adobe 

Photoshop, chociaż jest to program do obróbki fotografii, a nie rozwiąza-

nie przeznaczone do projektowania stron internetowych. Stosowanie go 

narzuca pewne ograniczenia oraz wymaga, aby programista wdrażający 

stronę również miał ten program, ponieważ inaczej nie otworzy pliku źró-

dłowego w formacie PSD.

Znacznie lepszymi rozwiązaniami są dedykowane programy takie jak Figma, 

Adobe XD, Sketch. Osobiście korzystam z Figmy – i polecam. Najbardziej 



GRAFIKA

przypadła mi do gustu, daje duże możliwości, bogatą bibliotekę szkoleń 

i sporą liczbę integracji.

W Figmie można również w łatwy sposób przekazywać informacje zwrotne 

i dodawać komentarze z poprawkami. Odpowiednia konfiguracja projektu 

dodatkowo umożliwia wyświetlenie projektu w przeglądarce, co doskonale 

imituje doświadczenie zakodowanej strony.

W Figmie można też udostępnić projekt on-line, dzięki czemu programista 

łatwo pobierze jego poszczególne fragmenty bez konieczności posiadania 

i instalacji programu na komputerze. W tym narzędziu dostępne są też 

zaawansowane informacje dla programistów takie jak gotowe do skopio-

wania style, informacje o marginesach oraz szczegóły każdego elementu.

Dodawanie komentarzy w Figmie



Widok projektu w Figmie



06Jaki hosting
i domenę wybrać?
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Jeżeli jesteśmy na tym etapie, to oznacza, że cała praca koncepcyjna już 

za nami. Dobra robota!

Mamy wszystkie materiały w postaci tekstów i zdjęć oraz projekty graficzne 

każdego unikatowego widoku naszej strony.

Upewnij się, że już nic nie ulegnie zmianie, ponieważ modyfikacje na etapie 

kodowania będą znacznie bardziej czasochłonne i kosztowne.

Jeżeli jednak masz wszystko, to nie pozostało nam nic innego jak przejść 

do składania poszczególnych elementów w jedną całość.

Od czego zaczynamy? Od wyboru hostingu i domeny.

Czym jest hosting?

Najłatwiej będzie to zrozumieć, porównując hosting do dysku twardego 

w Twoim komputerze. Analogicznie strona internetowa będzie folderem, 

w którym znajdują się różne pliki składające się na jej całość.

Hosting jest przestrzenią dyskową w chmurze, w której można wydzierżawić 

potrzebną pojemność na swoje pliki.

TIP: Słowo hosting często jest wykorzystywane zamiennie ze słowem serwer.

Hosting służy również do tworzenia skrzynek pocztowych i przechowywania 

wiadomości, które przychodzą na Twój e-mail firmowy. Liczba skrzynek 

pocztowych i wysyłanych wiadomości w głównej mierze decyduje o tym, 

jak dużą przestrzeń dyskową powinniśmy posiadać na hostingu.
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Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy hostingowej?

1. Jeżeli to Twoja pierwsza strona i nie masz jeszcze nigdzie zarejestro-

wanych domen, to ważne, żeby domenę i hosting kupić od jednego 

dostawcy (raczej jest to dostępne u wszystkich operatorów). Oszczędzi 

Ci to kłopotów z koniecznością pamiętania wielu haseł i dostępów.

2. Prędkość działania hostingu – warto poczytać opinie w internecie. 

Aktualny standard to dyski SSD NVMe.

3. Support – w przypadku różnych problemów to ważne, aby wsparcie 

było łatwo dostępne, a do tego bardzo profesjonalne. Niestety zdarzają 

się hostingi, które odstraszają samą komunikacją. Zwróć uwagę, czy 

dostępny operator umożliwia takie formy komunikacji jak czat, telefon 

i e-mail.

4. Możliwości ustawień hostingu – dla początkujących nie musi to być 

kluczowe, ale dla osób, które znają się na tym trochę lepiej, jest to klu-

czowy aspekt. Profesjonaliści chcą mieć wpływ na to, jak zachowuje się 

hosting, czy z jakich wersji PHP korzysta dana strona.

5. Możliwość generowania darmowych certyfikatów SSL – aktualnie jest 

to standard w wielu hostingach, jednak dalej znajdujemy firmy, które 

tego nie oferują.

6. Przejrzystość planu rozliczeń – dobrze wiedzieć, za co płacisz i dlaczego.

7. Kopie zapasowe – najlepiej robione codziennie, osobno dla bazy da-

nych, osobno dla plików i osobno dla poczty e-mail. Warto też zapytać, 

czy jest możliwość zrobienia kopii na żądanie i czy można własnoręcznie 

ją przywrócić.
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8. Systemy cachowania strony LiteSpeed (plików) i Redis (bazy danych). 

Pomoże to w optymalizacji prędkości działania strony po jej wykonaniu, 

co przekłada się na zadowolenie odbiorcy i więcej punktów w Google.

TIP

Możesz obniżyć ten koszt, wykorzystując z kod rabatowy “twocolours”, aby uzy-

skać 15% zniżki na aktywację hostingu.

Czym jest domena?

Żeby móc wyświetlać stronę zapisaną na hostingu, potrzebna jest domena. 

To właśnie ona kieruje do odpowiedniego folderu (katalogu) na serwerze.

Domeny nie można kupić na zawsze, trzeba przedłużać jej ważność. Można 

zamówić ją na rok, dwa, cztery (w zależności od oferty dostawcy).

Ze względu na to, że domenę można zarezerwować, większość popularnych 

nazw jest zajętych. Czasami są one wystawiane na sprzedaż. Przykładowo 

Przykładowy cennik hostingu 1SeoHost.pl (na dzień 11.03.2021)

http://two-colours.com/hosting
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najdroższa domena na świecie: LasVegas.com została sprzedana za 90 mln 

dolarów. W Polsce również zdarzały się milionowe transakcje za domeny.

Do dyspozycji mamy jednak wiele rozszerzeń, czyli końcówek .com .pl .net 

i wiele innych.

Sugeruję jednak, żeby nie wybierać mniej popularnych rozszerzeń. Dla marki 

najważniejsze jest zabezpieczenie domeny .pl (lub inne rozszerzenie kraju) 

oraz najlepiej takiej samej .com (międzynarodową).

Na co zwracać uwagę przy wyborze domeny?

1. Jeżeli chcesz sobie oszczędzić mnóstwo czasu i stresu, trzymaj wszystkie 

domeny w jednym miejscu i u jednego dostawcy.

2. Nie kupuj domen przez inną osobę, zawsze trzymaj domeny na swoim 

koncie, do którego masz pełne prawa.

3. Uważaj na promocje „Domena za 1 zł” – często koszt odnowienia do-

meny jest znacznie wyższy niż standardowo. Zawsze dokładnie sprawdź, 

ile będzie kosztowało przedłużenie na kolejny rok. Przy końcówkach .pl 

koszt odnowienia nie powinien być większy niż 60 zł.

Jak przenieść domenę do innego dostawcy?

Jeżeli Twój aktualny dostawca ma wysokie ceny za odnowienie domeny, 

możesz przenieść się do innej firmy.

Żeby to zrobić, musisz uzyskać od aktualnego dostawcy tzw. kod Authinfo. 

To dzięki niemu będziesz w stanie przenieść domenę w inne miejsce. Każda 

firma z domenami ma inny sposób udostępniania tego kodu, dlatego 

wpisz w Google frazę „Authinfo [nazwa dostawcy Twojej domeny]”. Artykuł 

z instrukcją powinien pojawić się na samej górze. 
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PRZYKŁAD

Poniżej przykładowy cennik domen firmy 1SeoHost.pl (na dzień 11.03.2021): 

Koszt domeny .pl - 9,89 zł netto i odnowienie 40,20 zł netto. 

Przydatne linki:
1 SeoHost - polecany przez Two Colours serwer i domeny

https://two-colours.com/hosting

http://two-colours.com/hosting


07Kodowanie strony,
uzupełnianie treścią,
optymalizacja oraz 
zabezpieczenia
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W internecie można znaleźć wiele narzędzi do tworzenia stron interneto-

wych. Są takie, które za niewielką opłatą pozwalają na samodzielne uło-

żenie elementów. Tego typu systemy mogą kusić prostotą, jednak przed 

podjęciem decyzji o korzystaniu z nich warto zadać sobie kilka pytań, które 

mogą nas odwieźć od tego pomysłu.

1. Czy planuję w przyszłości rozwinąć stronę o dodatkowe funkcjonalności?

2. Czy chcę, aby strona działała na moim hostingu i w pełni należała do 

mnie?

3. Czy chcę mieć pełną kontrolę nad wyglądem i działaniem strony?

4. Czy chcę mieć możliwość łatwego dodawania nowych treści takich jak 

wpisy, realizacje, produkty etc.?

Jeśli część lub większość odpowiedzi na to pytanie brzmi TAK, najlepszym 

w tym momencie rozwiązaniem jest WordPress.

WordPress to system do zarządzania treściami. Stanowi trzon strony, do-

okoła którego będą wprowadzane dodatkowe funkcjonalności, oprawa 

wizualna i treści. 

Są trzy sposoby tworzenia stron na WordPress:

1. wykorzystanie ustawień motywu i wgranie gotowego szablonu,

2. stworzenie strony za pomocą Page Buildera,

3. dedykowane kodowanie.

Postaram się omówić każdy z tych sposobów, żeby pokazać Ci, jakie są 

ich możliwości.

Najpierw jednak warto wyjaśnić słownictwo, które będzie wykorzystywane 

w tym rozdziale.
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WordPress

Jak wyżej wspomniałem, jest fundamentem strony. Nazywany jest też skró-

tem CMS (ang. Content Management System), czyli „system do zarządzania 

treściami”. 

Motyw (ang. theme)

Jeżeli WordPress jest naszym fundamentem, to motyw będzie ścianami i 

dachem. To główny dodatek, który instalujemy do WordPressa. Jest odpo-

wiedzialny za podstawowe funkcje i wygląd domyślnych stron systemo-

wych. Motywy często są wyposażone w dodatkowe opcje, gotowe szablony 

podstron i widgety dające możliwości personalizacji strony.

Szablon

To gotowy, zakodowany wygląd strony głównej lub innej z podstron, który 

możemy zaimportować i edytować według potrzeb. Porównałbym to do 

gotowego, urządzonego wnętrza, które wgrywamy do naszego metafo-

rycznego domu (czyli strony, którą budujemy). Sposób edycji szablonu 

zależy od tego, w jaki sposób został stworzony przez autora. Szablon może 

być kompatybilny z jednym konkretnym motywem lub z wieloma, jeżeli jest 

obsługiwany przez zewnętrzny Page Builder.

Page Builder

Najczęściej to dodatkowa wtyczka, która dodaje stronie super mocy! Dzięki 

niej możliwe jest tworzenie elementów za pomocą graficznego edytora, co 

znacznie ułatwia pracę. Żeby móc korzystać z Page Buildera, nie trzeba mieć 

dużych umiejętności programistycznych, wystarczy nauczyć się podsta-

wowych zasad działania edytora. Page Builder pozwoli Ci na samodzielną 
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edycję większości elementów i tworzenie prostych stron. Doświadczony 

programista, wykorzystując takie narzędzie, jest w stanie perfekcyjnie od-

wzorować praktycznie każdy projekt wizualny przedstawiony przez grafika.

Wtyczka (ang. plugin)

Strona stworzona na WordPressie z zainstalowanym podstawowym mo-

tywem ma ograniczone możliwości, dlatego ten CMS oferuje możliwość 

wzbogacenia strony o dodatki w postaci wtyczek, które rozszerzają jej 

podstawowe funkcjonalności, np. o edytor graficzny typu page builder, 

sklep, program partnerski, system do dystrybucji szkoleń wideo, integracje 

z programem fakturowym, integracja z kurierem i wiele innych.

Licencja

Niektóre rozszerzenia (wtyczki) i motywy są dostępne bezpłatnie, natomiast 

za te, które dają najlepsze możliwości i oferują rozbudowę funkcjonalności, 

trzeba zapłacić. W większości przypadków, żeby móc korzystać z płatnych 

rozwiązań, należy wykupić licencję, która przyznawana jest najczęściej na 

rok. Po tym okresie licencję należy odnowić, aby utrzymać wsparcie tech-

niczne ze strony producenta oraz możliwość aktualizacji rozszerzeń (które 

często otrzymują nowe wersje).

Jaki sposób stworzenia strony wybrać?

To, jaki sposób stworzenia strony wybierzesz, będzie miało duże znacze-

nie w przyszłości. Każdy kierunek ma swoje wady i zalety, dlatego dobrze 

zastanów się, na czym najbardziej Ci zależy. Być może Twoim priorytetem 

będzie łatwość samodzielnej edycji, a może szybkość strony i minimalna 

liczba wykorzystanych wtyczek.

Poniżej znajdziesz porównanie, które powinno pomóc Ci podjąć decyzję. 
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Strona z szablonu motywu

Jeżeli zależy Ci na najniższym koszcie, to być może jest to rozwiązanie dla 

Ciebie. Polega ono na tym, aby kupić taki motyw, który będzie domyślnie 

wyposażony w szablony interesujących Cię stron. Po instalacji trzeba będzie 

podmienić teksty i zdjęcia.

To rozwiązanie jednak nie sprawdzi się, kiedy mamy wcześniej przygotowa-

ny projekt graficzny dopasowany do naszych potrzeb. Próby modyfikacji 

i dostosowania szablonu do projektu mogą nie przynieść rezultatu. Sugeruję 

nie zmieniać oryginalnego szablonu o więcej niż 10-15%. 

Plusy:

niski koszt

szybka implementacja

łatwa edycja tekstów i zdjęć.

Minusy:

konieczność trzymania się układu i stylu szablonu

problematyczna implementacja niestandardowych rozwiązań

konieczność polegania na z góry narzuconych ramach funkcjonalności 

i możliwości edycji

niektóre motywy instalują wiele dodatkowych wtyczek potrzebnych do 

poprawnego działania, a to spowalnia stronę.
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Strona z wykorzystaniem Page Builder

Jeżeli chcemy połączyć prostotę edycji z dużymi możliwościami perso-

nalizacji pozwalającej uzyskać dowolny wygląd strony, Page Builder jest 

czymś, w co warto pójść.

Page Builder najczęściej jest wtyczką, czyli dodatkiem, który instalowany jest 

w WordPress i pozwala na wizualną edycję strony w specjalnym edytorze. 

Tego typu rozwiązanie można zastosować niezależnie od tego, jaki motyw 

wybraliśmy. Sugeruję jednak, żeby nie instalować Page Builderów na stro-

nach, które już wykorzystują motyw z wbudowanym edytorem graficznym. 

Spowoduje to duże obciążenie strony.

Najlepiej jest wybrać taki motyw, który ma możliwie jak najmniej dodat-

kowych funkcjonalności, ponieważ cały wygląd stron będzie obsługiwany 

przez Page Builder. Osobiście rekomenduję do tego celu motyw 1Astra.

Na rynku jest wiele Page Builderów i to, który z nich zostanie wykorzystany, 

zależeć będzie od doświadczenia osoby tworzącej stronę. Ja korzystam 

z 2Elementora, który jest najlepiej wspieranym Page Builderem.

Dzięki edytorowi graficznemu po odpowiednim przeszkoleniu będziesz mieć 

możliwość samodzielnego edytowania większości elementów i tworzenia 

nowych podstron. Oczywiście do pełnego wykorzystania potencjału tego 

rozwiązania i do zaawansowanych zleceń warto zatrudnić odpowiedniego 

specjalistę.

Źródło: 2elementor.com

https://two-colours.com/wpastra
https://two-colours.com/elementor
https://two-colours.com/elementor
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Page Builder przyda Ci się, kiedy:

chcesz odtworzyć dowolny projekt graficzny bez ograniczających ram,

chcesz mieć łatwą możliwość edycji strony,

chcesz samodzielnie tworzyć proste landing page (strony promocyjne),

chcesz zbudować lejek sprzedażowy,

chcesz przyspieszyć działania marketingowe i móc szybko reagować 

na potrzeby rynku.

A jakie są wady wykorzystywania Page Buildera?

Coroczny koszt odnowienia licencji.

Obciążenie strony dodatkowym kodem, co powoduje, że strony z Page 

Builderem uzyskują niższe wyniki w testach na szybkość stron.

Strona z dedykowanym kodowaniem

Dwa poprzednie sposoby bazowały albo na gotowych rozwiązaniach, albo 

na przyspieszającym proces tworzenia interfejsie. W przypadku dedykowa-

nego kodowania wszystkie widoki zaprojektowane przez grafika powstają 

na podstawie tysięcy linijek kodu napisanego przez programistę.

To najbardziej czasochłonne rozwiązanie, które jednak daje najwięcej moż-

liwości, ponieważ nie jest ograniczone przez motyw lub Page Builder – „sky 

is the limit”. Wykorzystanie dedykowanego kodu daje możliwość wprowa-

dzenia zaawansowanych animacji, interaktywnych elementów i zaawan-

sowanych funkcji.

Czysty kod jest również powodem najwyższych ocen w testach szybkości 

stron internetowych.

Bardzo ważne jest jednak to, żeby z wyprzedzeniem ustalić z programistą, 

które elementy powinny być edytowalne i jakie funkcjonalności mają być 
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wdrożone. Fakt, że wszystko jest kodowane od zera, powoduje, że trzeba 

stworzyć też odpowiednie opcje edycji wybranych elementów.

Wybór programisty też jest bardzo ważny. Musi być to ktoś z dużym do-

świadczeniem i podobnymi realizacjami na swoim koncie.

To rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli:

chcesz utrzymać najwyższą czystość kodu w projekcie,

masz wysokie oczekiwania co do strony i szybkości jej działania,

chcesz wykorzystać minimalną liczbę dodatkowych wtyczek i uniknąć 

konieczności odnawiania płatnych licencji,

chcesz zastosować niestandardowe elementy graficzne takie jak ani-

macje lub interaktywne elementy,

nie planujesz wprowadzać dużych zmian na stronie,

dokładnie wiesz, czego chcesz i jak ma działać strona oraz nie przewi-

dujesz zmian w koncepcji przez dłuższy czas.

TIP

Tworząc stronę za pomocą dedykowanego kodu, polecam stworzyć oddzielną 

stronę z zainstalowanym Page Builderem, który będzie można wykorzystywać do 

tworzenia stron sprzedażowych potrzebnych w kampaniach marketingowych. 

To najszybszy i najwygodniejszy sposób.

Podsumowanie

Znasz już 3 najpopularniejsze sposoby wykonywania stron internetowych, 

wiesz, jakie są ich wady i zalety. Jeżeli postępujesz zgodnie z procesem 

przedstawionym w książce i masz dedykowany projekt graficzny, który po-

wstał na bazie prototypu, stanowczo odradzam pierwszy sposób. Szablon 

z motywu stosujemy tylko w sytuacji, kiedy to my dostosowujemy się do 

strony, a nie strona do naszych potrzeb. Dlatego poddałbym rozwadze 

wykorzystanie Page Buildera i dedykowanego kodu.
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Osobiście uważam, że w 90% przypadków najlepszym i najrozsądniejszym 

rozwiązaniem będzie wykorzystanie Page Buildera. To opcja, która daje 

największą elastyczność pod kątem rozwoju i modyfikacji strony oraz jest 

2-3 razy tańsza od dedykowanego kodowania.

Jak współpracować z programistą i na co zwracać 
uwagę w procesie kodowania?

Kiedy już wiesz, w jaki sposób chcesz wykonać swoją stronę, czas wybrać 

odpowiedniego specjalistę, który zajmie się kodowaniem. Często będzie 

to ta sama firma, która wykonała projekt graficzny. Jeżeli jednak stroną 

wizualną zajmował się niezależny grafik freelancer, będzie trzeba poszukać 

programisty.

Przed rozpoczęciem współpracy poproś o przykładowe strony, które wyko-

nał potencjalny wykonawca i sprawdź ich jakość. Jeżeli się na tym nie znasz, 

warto poprosić zaprzyjaźnionego specjalistę o ocenę portfolio.

Na co zwracać uwagę?

Czy strona nie zawiera luk i rozsypanych elementów?

Czy strona dobrze wyświetla się po udostępnieniu na Facebooku?

Czy strona jest widoczna w Google po wpisaniu nazwy firmy?

Na strukturę nagłówków w kodzie: H1, H2 etc. (więcej o tym pisałem 

w rozdziale drugim).

Jakie rezultaty strona osiąga w teście szybkości Google?

Czy marginesy (odstępy) pomiędzy elementami na wszystkich pod-

stronach są równe i spójne?

Czy wielkości tekstów oraz nagłówków są spójne i estetycznie wyglądają 

(typografia w bardzo dużym stopniu wpływa na odbiór wizualny strony)?

Czy strona dobrze wygląda na urządzeniach mobilnych (telefon  

i tablet)?
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Dobrze jest się upewnić, czy strona była wykonana samodzielnie, bez 

wsparcia osób trzecich.

Jeżeli jest możliwość, warto porównać zakodowaną stronę z projektem 

graficznym.

To są elementy, po których można wstępnie ocenić jakość pracy wykony-

wanej przez programistę. Możesz wykorzystać te punkty również do oceny 

Twojej strony po jej ukończeniu. Potraktuj je jako checklistę jakości.

Jak współpracować z programistą?

Przed rozpoczęciem działań należy podzielić pracę na etapy. Sugeruję, żeby 

zacząć od zakodowania w całości strony głównej i możliwie jak najbar-

dziej ją dopracować. To ważne, żeby wyłapać wszystkie ewentualne błędy 

estetyczne takie jak nierówne marginesy, złe wielkości tekstów czy krzywe 

elementy. Jeżeli tego nie zrobimy na tym etapie i programista zacznie 

wdrażać kolejne strony, prawdopodobieństwo, że błędy zostaną powielo-

ne, będzie wysokie. Poprawianie wszystkiego na końcowym etapie będzie 

znacznie bardziej czasochłonne.

Ustal termin wykonania strony głównej, a po jej otrzymaniu udziel feedbacku 

w takiej formie, która będzie umożliwiała łatwą wymianę informacji.

Ja do tego procesu wykorzystuję Miro, w którym dzielę obszar roboczy na 

3 kolumny. W pierwszej z nich znajdują się rzeczy do poprawy, w środkowym 

rzeczy poprawione przez programistę do weryfikacji (na wszelki wypadek 

trzeba sprawdzić, czy poprawka została zrobiona dobrze), a w ostatniej 

zakończone poprawki.

Dzięki temu widać jak na tacy, co jest jeszcze do zrobienia, co należy spraw-

dzić, a co jest ukończone.
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Dla najlepszego zrozumienia drugiej osoby zawsze warto dodać screenshot 

wybranego fragmentu strony z komentarzem dodanym w miejscu, które 

wymaga poprawki. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i sytuacji, kiedy 

programista źle zrozumiał Twoją intencję.

Wykorzystuję też kolorowe komentarze do identyfikacji, na jakim etapie 

jest dane zadanie.

Komentarz niebieski – zadanie do wykonania.

Komentarz żółty – ustawiany z dodatkową odpowiedzią na komentarz 

w momencie, kiedy niebieskie zadanie nie jest do końca zrozumiałe.

Komentarz zielony – zadanie wykonane lub do sprawdzenia.

Polecam Ci ten sposób. Zdecydowanie lepiej się sprawdza, niż wymiana 

poprawek w mailach, ponieważ z doświadczenia wiem, że niektóre zmiany 

często wymagają doprecyzowania lub wyjaśnienia. Prowadzenie takiej 

konwersacji w mailach spowoduje nagromadzenie i nawarstwienie wielu 

wątków, co stwarza zagrożenie, że coś przegapimy.

Kiedy uzupełniać stronę treściami?

Teksty i treści na stronie uzupełniamy na samym końcu, kiedy wszystkie 

podstrony zostaną zakodowane, a główne poprawki wprowadzone.

Komentarze poprawkowe do strony zakodowanej w Miro
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Wtedy warto dać sobie kilka dni na uzupełnienie wszystkich brakujących 

treści i tekstów. Oczywiście te powinny być przygotowane już na etapie 

prototypu i projektu graficznego.

Po wprowadzeniu treści prawdopodobnie będzie do poprawy jeszcze kilka 

elementów, które powinny być wprowadzone w ostatniej serii poprawkowej, 

kiedy wszystkie materiały trafią już na swoje miejsca.

Jak przyspieszyć stronę i od czego zależą jej wyniki?

Niezależnie od tego, na jaki sposób tworzenia strony się zdecydujesz, na 

końcowym etapie realizacji należy zadbać o odpowiednią optymalizację 

jej szybkości. 

Zanim jednak przejdziemy do tego, jak optymalizuje się stronę, dowiesz się, 

dlaczego warto zadbać o jej szybkość.

1. Wolno ładujące się strony mają wyższy współczynnik odrzuceń, czyli 

odwiedzający szybko rezygnują z ich przeglądania.

2. Strona jest mniej atrakcyjna dla Google, dlatego wolno ładujące się 

strony gorzej indeksują się w wyszukiwarce i są niżej w wynikach wy-

szukiwania.

3. Kiedy strona wolno się ładuje, jej obsługa i edycja jest frustrująca.

Wyniki swojej strony możesz sprawdzić na tej stronie:
3https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights 

W zależności od tego, jak strona jest wykonana, powinniśmy celować 

w 90+ przy stronach z dedykowanym kodem i 70+ przy stronach wykonanych 

w Page Builderach. Wyniki dotyczą wersji na komputerze. Na telefonie re-

zultaty zazwyczaj są niższe i zieloną ocenę można uzyskać, wykorzystując 

dedykowane kodowanie lub korzystając ze specjalistycznego Page Buildera.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Jeżeli Twoja strona uzyskała niskie wyniki, poniżej podaję kilka powodów, 

dlaczego mogło się tak wydarzyć oraz jak to naprawić.

1. Zdjęcia, które są zamieszczone na stronie, „ważą” za dużo – mają 

zbyt wysoką jakość lub ich rozdzielczość jest zdecydowanie większa, niż 

potrzeba. Do optymalizacji można wykorzystać przeznaczone do tego 

wtyczki. Możesz też pobrać wszystkie zdjęcia, zmniejszyć ich rozdziel-

czość (liczbę pikseli zdjęcia) oraz za pomocą internetowego programu 

Wyniki strony z dedykowanym kodowaniem

Wyniki strony zbudowanej na Page Builderze
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4imagecompressor.com zmniejszyć ich wagę o 70-85% poprzez nie-

wielką redukcję jakości. Poniżej przykład, jak zoptymalizowałem zdjęcie 

ważące 360 kb do 111 kb. Nie można jednak przesadzić, ponieważ zbyt 

zoptymalizowana grafika straci dużo na jakości.

2. Używanie video zamiast animacji – animacje w formacie gif są nie-

zwykle ciężkie. Zaleca się używanie formatu video.

3. Duża liczba lub ciężkie rozszerzenia (wtyczki) – im więcej wtyczek 

zainstalujemy na stronie, tym więcej przestrzeni będzie zajmować i tym 

wolniej się ładować. Duża liczba wtyczek to też ryzyko potencjalnych 

konfliktów pomiędzy nimi, wywołujących błędy na stronie. Dlatego wy-

korzystuj tylko niezbędne rozszerzenia.

4. Brak systemu do cache – tak jak wspominałem przy omawianiu ho-

stingu, to ważne, aby mieć system LiteSpeed i Redis. Jeśli Twój aktualny 

hosting ich nie oferuje, to polecam go zmienić np. na 5Seohost.pl, który 

ma wszystko, czego potrzeba. To, jak ważny jest hosting w kontekście 

szybkości strony, widać na poniższym porównaniu:

https://imagecompressor.com
http://two-colours.com/hosting
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Po lewej stronie widać wynik pewnej strony internetowej, która na etapie 

kodowania była utrzymywana na naszym serwerze 5Seohost.pl. Jest to 

wynik odnoszący się do wersji desktopowej jeszcze przed optymalizacją 

kodu strony. Po przeniesieniu na jeden z najpopularniejszych hostin-

gów – Nazwa.pl, wynik spadł prawie o połowę! Oczywiście w procesie 

dalszej optymalizacji udało się osiągnąć wysoki wynik na poziomie 90. 

Eksperyment ten pokazuje, jak bardzo wynik może się różnić pomiędzy 

serwerami.

5. Minifikacja CSS i JavaScript (JS) – dzięki minifikacji usuwamy z kodu 

niepotrzebne znaki takie jak spacje, entery itp. Pozwoli to na zmniejszenie 

wagi strony. To zadanie powinien wykonać programista.

6. Używanie protokołu HTTP2 (lub nawet HTTP3), jeśli to możliwe – 

w odróżnieniu od HTTP, HTTP2 pozwala na większą liczbę zapytań w tym 

samym momencie.

7. Łączenie plików – jeśli mamy dużą liczbę styli i skryptów (np. dodatkowe 

pliki mogą być generowane przez wtyczki oraz inne dodatki do strony). 

Ta operacja pozwala ograniczyć liczbę zapytań do serwera. UWAGA! 

Jeśli korzystamy z protokołu HTTP2, może okazać się, że łączenie plików 

będzie mniej korzystne niż pozostawienie ich osobno. Musimy pamiętać, 

że protokół HTTP2 obsługuje większą liczbę zapytań.

Porównanie wyników Google Speed Insights dwóch serwerów

http://two-colours.com/hosting
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8. Ograniczenie liczby plików wywoływanych z zewnętrznych źródeł. 

Bardzo często pliki, które są zaciągane z zewnętrznych źródeł, nie są 

najważniejsze do wczytania strony. Warto wtedy zastosować opóźnie-

nie ładowania tych skryptów, co zdecydowanie przyspieszy działanie 

strony (szczególnie w oczach Google). Przykładem takich plików mogą 

być Google Fonts (fonty), materiały wideo, widgety social media i inne 

dodatki.

9. Lazyload obrazków – jest to operacja, która sprawia, że grafiki pobie-

rane są dopiero w momencie, kiedy mają wyświetlić się na ekranie. 

Dzięki temu zdecydowanie przyspieszamy pierwsze wczytanie strony, 

ponieważ przeglądarka nie musi czekać na pobranie wszystkich grafik, 

a skupia się tylko na tych, które użytkownik zobaczy zaraz po wejściu 

na stronę.

Jest jeszcze kilka rzeczy, na które deweloper tworzący dla Ciebie stronę 

powinien zwrócić uwagę, natomiast są to już bardzo techniczne kwestie, 

więc nie będę ich tutaj opisywał.

Jeśli masz już stronę i potrzebujesz pomocy z jej optymalizacją, napisz do 

nas, a postaramy się pomóc.

Jak zabezpieczyć stronę, żeby uchronić ją przed 
wirusami?

Tak jak komputer potrzebuje antywirusa, tak samo strona powinna być 

zabezpieczona przed niepożądanymi plikami.

Niestety infekcje stron internetowych to coraz bardziej powszechny problem, 

który w najgorszym przypadku może skończyć się całkowitym zawirusowa-

niem, czyli momentem, kiedy na stronie jest więcej plików wirusa niż samej 

strony. W tej sytuacji niestety już nic nie pomoże.
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Oczywiście wcześnie zidentyfikowany problem zwiększa prawdopodo-

bieństwo udanej naprawy, jednak im dłużej wirusy nie są wykryte, tym 

trudniej będzie je usunąć. Szkodliwe oprogramowanie nie tylko atakuje 

pojedyncze strony, ale na źle skonfigurowanym hostingu może migrować 

na inne serwisy. To najgorszy scenariusz, gdzie ofiarą padają wszystkie 

strony przechowywane na serwerze.

Jak temu zapobiec?

1. Warto sprawdzić, czy Twój hosting daje możliwość zabezpieczenia stro-

ny – powinien posiadać wbudowane funkcje, np. firewall (WAF), Anty-

-DDoS, Imunify360, certyfikat SSL.

2. Na stronie www warto mieć zainstalowanego antywirusa, który regu-

larnie będzie skanować wszystkie pliki witryny w poszukiwaniu wirusów.

3. Wtyczki, motyw i WordPress powinny być regularnie aktualizowane do 

najnowszej wersji.

4. Należy mieć licencję na wszystkie posiadane wtyczki i motyw oraz po-

bierać ich pliki od producenta, a nie z żadnej „szemranej” strony.

5. Trzeba mieć też zainstalowany certyfikat SSL – ma to wpływ nie tylko 

na bezpieczeństwo danych, ale także na pozycjonowanie strony, wia-

rygodność i zaufanie odbiorców. 

6. Korzystanie z rozwiązania typu reCAPTCHA, które pomaga w zabezpie-

czeniu nie tylko formularzy kontaktowych, komentarzy (spam), ale także 

w odszyfrowywaniu haseł.

Jeżeli chodzi o antywirusa, polecam 6Virusdie.com. Wdrażamy go u wszyst-

kich naszych regularnych klientów i niejednokrotnie ratował inne strony, 

które miały objawy zawirusowania.

https://two-colours.com/virusdie/
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W następnym rozdziale dowiesz się, jakie czynności składają się na serwi-

sowanie strony, czyli co warto regularnie wykonywać, aby zminimalizować 

ryzyko infekcji strony.

Przydatne linki:
1 Astra - wtyczka do Wordpress, kreator stron

https://two-colours.com/wpastra
2 Elementor - wtyczka do Wordpress, kreator stron

https://two-colours.com/elementor
3 Developers google - raport stron pod względem szybkości

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
4 ImageCompressor - strona do optymalizacja zdjęć

https://imagecompressor.com
5 SeoHost - polecany przez Two Colours serwer i domeny

https://two-colours.com/hosting
6 Virusdie - antywirus do bezpieczeństwa naszej strony

https://two-colours.com/virusdie
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Porównywałem już stronę do domu, teraz pora przesiąść się na cztery kółka…

Każdy samochód, nawet ten, który nie jest często eksploatowany, wymaga 

przeglądu raz na jakiś czas. Tak samo jest ze stroną internetową.

Strony wykorzystujące CMS WordPress, motywy i wtyczki, wymagają tego, 

aby o nie dbać.

Wynika to z faktu, że WordPress jest stale rozwijanym oprogramowaniem, 

które regularnie ulega modernizacji i są do niego wprowadzane liczne ulep-

szenia. Za tymi zmianami muszą nadążać autorzy motywów i wtyczek, by 

dostosowywać swoje rozwiązania do wymogów nowych wersji WordPressa.

Wtyczek i rozszerzeń dostępnych do WordPressa jest mnóstwo. Trzeba 

natomiast uważać, żeby nie przesadzić z ich liczbą. Warto też zwracać 

uwagę na jakość i popularność danego rozszerzenia. Można sprawdzić 

w opisie wtyczki, kiedy ostatnio autor wypuścił jej aktualizację. Brak regu-

larnych ulepszeń może być powodem problemów i braku kompatybilności 

z nowszymi wersjami WordPressa. Komplikacje mogą też wystąpić w sy-

tuacji, kiedy zainstalujemy zbyt dużo niezwiązanych ze sobą wtyczek, które 

będą wchodzić ze sobą w konflikty.

Zawsze zastanów się dwa razy, zanim zainstalujesz nową wtyczkę, i najlepiej 

skonsultuj ten wybór ze specjalistą.

Wniosek z tego płynie taki, że większość komponentów Twojej strony wy-

maga aktualizacji niezależnie od tego, czy strona jest prostym blogiem, czy 

zaawansowanym sklepem e-commerce. 

Im bardziej zaawansowana strona, tym częściej należy przeprowadzać 

prace serwisowe. Można to robić samodzielnie, jednak polecam zlecić to 

zadanie specjaliście, który będzie wiedział, co robić, kiedy coś pójdzie nie 

tak. Jest to też coś, co sugeruję swoim klientom, kiedy oddajemy strony 

do użytku.
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Na co zwracać uwagę podczas aktualizacji strony?

1. Niezależnie od tego, czy to aktualizacja WordPressa, motywu, czy wty-

czek, należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików. To zabezpie-

czenie na wypadek, gdyby któraś z nowych wersji rozszerzeń wywo-

łała błąd. Kopie zapasowe w większości przypadków robione są przez 

hosting, jednak zawsze warto mieć swoje automatyczne kopie i taką 

zrobioną zaraz przed procesem aktualizacji całej strony. Za taką funk-

cjonalność są odpowiedzialne dedykowane wtyczki. W naszej agencji 

korzystamy z 2UpdraftPlus. 

Ważne jest, by mieć kopię zapasową strony poza własnym hostingiem 

i najlepiej w kilku lokalizacjach. Raz na jakiś czas zdarza się, że cały 

serwer ulega uszkodzeniu, np. w ostatnim czasie takie problemy miało 

OVH. Gdyby klienci mieli kopie danych poza tym hostingiem, to w ciągu 

kilku minut mogliby przywrócić działanie swoich stron – właśnie dlatego 

jest to tak ważne.

2. Czy mamy aktualną licencję na wszystkie płatne wtyczki i motyw? 

Licencje zwykle mają roczny okres ważności. Najczęściej przy zakupie 

wtyczki lub motywu podaje się dane karty debetowej, z której co roku 

pobierana jest płatność za przedłużenie licencji. W niektórych przy-

padkach jednak trzeba pamiętać o ręcznym odnowieniu. Czasami nie 

trzeba się tym przejmować – jeżeli firma odpowiedzialna za stworze-

nie strony w ramach wsparcia technicznego oferuje licencję w cenie 

współpracy. Wtedy nie musisz pamiętać o dbaniu o opłacone i aktywne 

licencje wszystkich wtyczek, bo w tym wyręczają Cię specjaliści.

3. Po wykonanej aktualizacji należy sprawdzić, czy wszystko na stronie 

działa. Często będzie to kwestia sprawdzenia wszystkich głównych 

zakładek na telefonie i komputerze. Przy bardziej zaawansowanych 

stronach wyposażonych w różne funkcjonalności warto zrobić sobie 

listę kontrolną, co należy sprawdzić i przetestować (np. zrobić testowy 

zakup na stronie lub wysyłkę formularza kontaktowego).

https://two-colours.com/updraftplus
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4. Pełną aktualizację strony najlepiej przeprowadzać systematycznie, mi-

nimum co dwa tygodnie, a w najgorszym przypadku raz w miesiącu.

Strona gotowa! Co dalej?

Zobacz, jak daleko już jesteś! Przeszliśmy od pomysłu do gotowego produktu, 

który można przedstawić Twoim klientom! No właśnie… masz już stronę, ale 

dopóki nie zaczną jej odwiedzać potencjalni klienci, nie ma dużej wartości 

dla Twojego biznesu.

Przyszła pora na marketing i promocję.

Link do artykułu:
1 https://www.money.pl/gospodarka/pozar-serwerowni-ovh-sparalizowal-internet-znamy-zasieg-szkod-

6617217694849632a.html

Przydatne linki:
2 UpdraftPlus - wtyczka do Wodrpess do wykonywania kopii zapasowych

https://two-colours.com/updraftplus
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Zakończyliśmy podróż związaną z tworzeniem strony. Pora rozpocząć ko-

lejną, przy jej promocji. Od razu chciałbym zaznaczyć, że ta podróż nie 

skończy się tak szybko, a nawet nie powinna skończyć się nigdy. Dlaczego?

Promocja firmy nie powinna być jednorazowym strzałem. Marketing jest 

procesem i najlepsze strategie to długoterminowe działania, a nie poje-

dyńcze szybkie akcje.

Musisz przygotować się na to, że zrozumienie i efektywne działanie w in-

ternecie nie należą do prostych zadań, które można opanować w tydzień. 

Mogę Ci jednak obiecać, że jeżeli zdecydujesz się otworzyć swoją głowę 

na naukę marketingu, to w Twojej firmie mogą zadziać się następujące 

sytuacje:

1. zwiększysz obroty,

2. zbudujesz społeczność dookoła tego, co sprzedajesz,

3. zwiększysz liczbę klientów,

4. zaczniesz uzyskiwać coraz niższe koszty pozyskania jednego klienta,

5. zwiększysz świadomość swojej marki,

6. zautomatyzujesz część swojego biznesu, co da Ci więcej czasu na od-

poczynek lub inne projekty,

7. zozwiniesz swoją firmę i zwiększysz skalę jej działania.

Te rzeczy nie wydarzą się w jeden dzień, jednak jeżeli zaufasz procesowi 

i przejdziesz przez 3 poziomy zrozumienia:

1. wiem, że jest coś takiego jak marketing w internecie,

2. rozumiem, jak działa marketing w internecie,

3. umiem zastosować marketing internetowy w praktyce z widocznymi 

rezultatami

to z pewnością inwestycja czasu, jaki włożysz w swój rozwój, zwróci się 

z wielokrotną nadwyżką.

Co więcej!, nie musisz nawet dochodzić do trzeciego poziomu zrozumienia, 

czyli „umiem zastosować to w praktyce”, żeby osiągnąć lepsze rezultaty. 
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Osobiście uważam, że wystarczy dojść do poziomu „rozumiem, jak to działa”, 

ponieważ większość rzeczy wdrożeniowych i technicznych możesz zle-

cić. Celem, jaki należy obrać, jest zrozumienie zasad działania promocji 

w internecie i wykształcenie w sobie pewnego rodzaju marketingowej 

kreatywności.

Dlaczego to jest ważne, żeby wejść na poziom zrozumie-
nia marketingu?

Bycie całkowitym ignorantem w kwestii marketingu może w najbliższych la-

tach doprowadzić Twoją firmę do poważnych kłopotów. Jeżeli nikt wewnątrz 

Twojej organizacji (mowa tu przede wszystkim o osobach decyzyjnych) nie 

będzie rozumiał internetu, to postęp, który dzieje się dookoła, w pewnym 

momencie sprawi, że Twoja firma zostanie w tyle.

Możesz teraz pomyśleć, że nie masz na to czasu i wolisz zlecić wszystko 

freelancerowi lub agencji marketingowej. Oczywiście, możesz i nawet po-

lecam takie rozwiązanie. Ale nie w całości!

Musisz mieć świadomość, że inwestowanie w pracę specjalistów nie zwal-

nia Cię z myślenia i działania! Nigdy nikt z zewnątrz nie będzie miał takiego 

wglądu w to, co aktualnie dzieje się u Ciebie w firmie, jak ktoś, kto jest 

w niej codziennie.

Firmy, które oddają 100% działań marketingowych, często kończą z komu-

nikacją wypełnioną pustymi treściami i stockowymi zdjęciami w mediach 

społecznościowych. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale pod warunkiem, 

że nie są to wszystkie treści, które są publikowane.

Do efektywnego prowadzenia marketingu w internecie trzeba się zaanga-

żować – nauczyć się go, zrozumieć, a potem umiejętnie wdrażać (nieko-

niecznie swoimi rękoma).
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W tym rozdziale pokażę Ci, jakie są formy promocji i strategie marketingowe, 

które pozwolą na efektywne rozwijanie Twojej firmy w internecie.

Oczywiście to, czego się tutaj dowiesz to fundamenty i najważniejsze kwestie, 

ponieważ o każdym z podpunktów tego rozdziału można by było napisać 

oddzielną książkę lub nagrać cały kurs. Ale jak w każdej budowli: dobry 

fundament to najważniejszy element sukcesu, ponieważ pozwala na nim 

zbudować najwyższe drapacze chmur.

Brzmi dobrze? Jeżeli tak, to zapinaj pasy i startujemy!

Marketing w internecie – od czego zacząć?

Jedną z najważniejszych lekcji, jaką otrzymałem w swojej wieloletniej prak-

tyce marketingowca, to aby nie ufać swoim założeniom i domysłom.

Praca nad produktem i koszt poniesiony na inwestycję w reklamę mogą 

pójść na marne, jeżeli będziesz polegać tylko na swoich przemyśleniach 

na temat rynku. Oczywiście może się okazać, że swoim pomysłem trafisz 

w dziesiątkę, ale to jak granie na loterii.

Póki nie sprawdzisz, czy ktoś jest gotów zapłacić za Twój produkt lub usługę 

i nie dowiesz się, kim ten ktoś jest, jak myśli, czego potrzebuje i jakie ma 

problemy, sugeruję nie inwestować pierwszej złotówki w reklamę.

Zacznijmy od początku – czym jest marka?

Czy wiesz, czym tak naprawdę jest marka? Każda firma ją ma (w większym 

bądź mniejszym stopniu), ale większość osób nie wie, jak ona powstaje 

i co wpływa na jej rozwój.
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Żeby najlepiej zobrazować Ci, czym jest marka, posłużę się pewnym ćwi-

czeniem mentalnym.

1. Wyobraź sobie ekskluzywną restaurację, długie schody z czerwonym dy-

wanem, duże masywne drzwi i dwoje ludzi – kobietę i mężczyznę, którzy 

wychodzą na zewnątrz. Kobieta jest ubrana w piękną czerwoną suknię, 

a mężczyzna w elegancki garnitur. Schodzą dostojnym krokiem na ulicę, 

gdzie zaparkowany jest samochód. Wsiadają do niego i odjeżdżają.

Pomyśl teraz o marce i modelu samochodu, którym odjechali i zapisz 

sobie go w pamięci.

Teraz druga część ćwiczenia.

2. Wyobraź sobie najpopularniejszą restaurację fast food, z której wy-

chodzi dwoje ludzi – kobieta i mężczyzna. Ona w jeansach i T-shircie, 

on w dresie i bluzie. Podchodzą do samochodu, wsiadają i odjeżdżają.

Pomyśl teraz o marce i modelu samochodu, którym odjechali i zapisz 

go sobie w pamięci.

Kiedy przedstawiałem to ćwiczenie na webinarach, w których brały udział 

setki osób, 90% uczestników odpowiadało, że w historii nr 1 widzieli dro-

gie samochody (najczęściej sportowe), a w historii nr 2 samochody klasy 

średniej lub niskiej.

Czy w Twojej głowie pojawiła się podobna pierwsza myśl?

Teraz najlepsze – czy nie kojarzysz zdjęć lub sytuacji na żywo, kiedy ktoś 

ubrany w dres wysiadał z drogiego samochodu?

To niesamowite, jak nasza percepcja podsuwa nam wyniki, na podstawie 

których oceniamy sytuację i wyrabiamy sobie opinię.
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No właśnie… wyrobienie sobie opinii. Czy to przypadkiem nie jest proces 

tworzenia marki? Sprawdźmy!

Tak naprawdę całe ćwiczenie miało drugie, ukryte dno. Nie chodziło tylko 

o model samochodu, a o to, kto do niego wsiada. Nawet jeżeli nie przy-

szło Ci to na myśl, podświadomość włożyła tych dwoje ludzi do zakładek 

w Twoim umyśle: zamożni lub nie.

Zobacz, ile wydarzyło się w Twojej głowie na podstawie dwóch dosłownie 

kilkuzdaniowych opowieści. A przecież mogło być zupełnie na odwrót – 

w pierwszej historii mężczyzna mógł wziąć swoją kobietę na wyjątkową 

kolację, podczas której się oświadczył, a potem mogli wsiąść do samo-

chodu starszego niż on sam. W drugiej historii rzeczywistość też mogła 

być zupełnie inna.

Umysł zadecydował jednak inaczej i dopisał swoją interpretację obu sytu-

acji na podstawie Twoich doświadczeń, przekonań i wiedzy. Jakoś musiał 

wypełnić pustą przestrzeń, czyli to, co nie zostało opowiedziane.

Jak to się przekłada na markę Twojej firmy? Już tłumaczę.

To, co zrobiłem, to na podstawie prostej komunikacji stworzyłem w Twojej 

głowie wizerunek dwojga ludzi. Poprzez odpowiednie słowa wykreowałem 

warunki do tego, żeby w Twojej podświadomości pojawiła się pewna myśl 

na ich temat. 

Z góry zaplanowałem, jaka ta myśl ma być i, nie mówiąc o niej wprost, spra-

wiłem, że się pojawiła. Ta myśl była częścią marki, która stała za tymi ludźmi.

Jaki jest z tego wniosek? Jako firma nie budujemy samej marki, tylko two-

rzymy środowisko do jej wzrostu. Marka powstaje w głowach klientów.

To tak samo jak z rośliną. To nie my ją budujemy. Ona sama rośnie, jeżeli 

zapewnimy jej odpowiednie warunki, czyli odpowiedni nawóz, wodę i światło.
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Kiedy Twój klient trafia na Twoją firmę – niezależnie od tego, gdzie, czy to 

na ulicy w formie billboardu, przychodząc do biura, odwiedzając stronę 

internetową, czy widzi ją w social mediach, w jego głowie zachodzi trój- 

-etapowy proces:

1. Klient wchodzi w interakcję z: komunikatem (np. tekstem sprzedażo-

wym), estetyką (wyglądem) i doświadczeniem (np. sposobem obsługi 

klienta).

2. Jego percepcja przetwarza to, co się aktualnie wydarzyło, przyporząd-

kowuje to do odpowiednich zakładek w umyśle na podstawie swoich 

wcześniejszych doświadczeń i przekonań.

3. Wynikiem tego procesu jest jakieś wrażenie i odczucie na temat firmy, 

produktu lub osoby – i to właśnie to jest MARKĄ.

Dlatego nie istnieje coś takiego jak jedna marka. Ile osób spotka się z Twoją 

firmą, tyle marek powstanie.

Jaki jest więc cel?

Celem jest, aby za pomocą odpowiedniego doświadczenia, komunikacji 

i estetyki budować w głowach naszych potencjalnych klientów taki obraz 

naszej firmy, jaki przyniesie nam najwięcej korzyści. Im więcej podobnych 

i spójnych odczuć uda nam się wywołać, tym łatwiej będzie sprzedawać 

i budować społeczność.

Proces kreowania marki
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Zanim jednak zaczniemy to robić, musimy określić, kto jest naszą grupą 

docelową.

Określ swoją grupę docelową

Pamiętasz, kiedy w rozdziale pierwszym określaliśmy, jakie problemy 

i potrzeby ma Twój klient, żeby potem zakomunikować o tym na stronie? 

Rozwiniemy teraz trochę ten temat, żeby jeszcze lepiej określić, do kogo 

kierować będziemy nasz marketing.

Określ persony Twojego klienta docelowego i podziel się nimi z całym zespo-

łem. Tak, aby każdy wiedział, kogo chce uszczęśliwić firma, w której pracuje.

Persona to wyimaginowana osoba posiadająca zestaw cech odpowiada-

jących poszczególnej grupie docelowej.

Podziel swoich klientów na mniejsze grupy, do których stworzysz przykła-

dową personę. Dla każdej z person odpowiedz na pytania w poniższych 

obszarach.

1. Dane demograficzne: wiek, płeć, edukacja, status związku, hobby, in-

formacje, jakie firmy podobają się tej osobie.

2. Historia: krótka historia życiowa danej osoby (to ważne, bo na pod-

stawie doświadczeń z przeszłości percepcja ocenia dane sytuacje).

3. Problemy i potrzeby: z czym mierzy się dana osoba, jakie są jej pro-

blemy, jakie są jej pragnienia, kim chce się stać.

4. Decydujący moment: co się wydarzyło w życiu lub biznesie tej osoby, 

że zaczyna myśleć o produkcie, który możesz jej zaoferować?
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5. Jaką świadomość ma klient: na jakim poziomie świadomości jest 

klient? Czy nie jest świadomy problemu, jest świadomy problemu 

i szuka rozwiązań, zna już rozwiązania i szuka konkretnych produktów? 

Gdzie taka osoba może szukać informacji?

6. Obiekcje: jakie są powody, dla których może nie kupić od Ciebie lub 

całkowicie rozmyślić się, wycofać z podjęcia jakiejkolwiek akcji i pozo-

stać w swoim statusie quo? 

7. Dlaczego wybiera Ciebie: określ, dlaczego ta osoba wybiera Twoją 

firmę? Co jest powodem tej decyzji? Za co uwielbia lub może uwielbiać 

Twoją firmę?

8. Opiniotwórczość: w jaki sposób dzieli się opinią na temat Twojej firmy 

ze znajomymi?

Do każdej z person polecam Ci dodać nawet imię i zdjęcie! Dzięki temu 

Twoja grupa docelowa otrzyma prawdziwą twarz, a to pozwoli Ci znacznie 

łatwiej określić, jakie środowisko należy zbudować, żeby ją zadowolić.

Zbadaj grupę docelową

Pamiętasz, kiedy na samym początku tego tematu poprosiłem Cię, aby 

nie polegać na założeniach i domysłach? Samo stworzenie person nie 

wystarczy. Teraz należy zbadać, czy to, co my myślimy na temat rynku, 

pokrywa się z rzeczywistością.

W tym momencie polecam wykonać badania grupy docelowej i zweryfi-

kować, czy odpowiedzi prawdziwych osób pasują do tego, co napisaliśmy 

na temat naszych person.

Do tego celu można wykorzystać Ankiety Google (Google Sheets). To, czego 

potrzebujemy, to 100 otwartych odpowiedzi na otwarte pytania o problemy, 
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z którymi ktoś się mierzy i jakie rozwiązania, za które będzie w stanie za-

płacić, go interesują.

W zamian za takie odpowiedzi możesz zaoferować jakiś prezent np. war-

tościowe nagranie, PDF lub rabat.

W badaniu mogą wziąć udział Twoi aktualni klienci, do których możesz 

wysłać maila z prośbą o uzupełnienie ankiety. Możesz też stworzyć reklamę 

w social mediach i wykonać badanie za pomocą płatnej kampanii. Dobrym 

pomysłem jest też wprowadzenie ankiety na odpowiednim etapie lejka 

sprzedażowego, np. po zapisie do bazy mailingowej lub zakupie jakiegoś 

produktu.

Wiem, że to brzmi jak dużo pracy, ale uwierz mi – wnioski, jakie wyciągniesz 

po analizie tych odpowiedzi, będą warte każdych pieniędzy i poświęconego 

czasu.

Punkty styczności z marką

Jak sama nazwa wskazuje, punkty styczności z marką to wszystkie mo-

menty, w których Twój potencjalny klient spotyka na swojej drodze Twoją 

firmę. Może to być billboard na ulicy, strona internetowa, spotkanie z Twoim 

handlowcem, wizyta w Twojej restauracji.

Tak jak wcześniej określiliśmy, podczas takiego spotkania klient za każdym 

razem buduje w swojej głowie jakieś odczucia, które składają się na markę, 

czyli to, jak postrzega Twoją firmę.

Naszym celem jest to, aby za każdym razem, kiedy stykamy się z klientem, 

utrzymać tak samo wysoki poziom odbioru. Wtedy można mówić o spój-

ności marki.

Co jednak dzieje się w momencie, kiedy czasem zawodzimy?
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Wyobraź sobie, że wchodzisz do pięknej restauracji na zarezerwowaną 

kolację i od samego wejścia czujesz zachwyt. Piękny wystrój: +10 punktów, 

wspaniałe zapachy: +10 punktów, piękna nastrojowa muzyka: +10 punktów. 

Podchodzisz do kelnera, żeby wskazał Ci zarezerwowany stolik i dowiadu-

jesz się, że… jest już zajęty. Próbujesz to tłumaczyć, wyjaśnić, ale dostajesz 

nieuprzejmą odpowiedź: „To nie mój problem” i zostajesz wyproszony. Czy 

w takiej sytuacji wcześniej zebrane plusy mają znaczenie? Czy po prostu 

pomnożysz cały wynik przez zero i już nigdy nie wrócisz do tej restauracji?

Niestety w biznesie najczęściej jesteśmy oceniani przez pryzmat ostatniego 

spotkania, zlecenia, sprzedanego produktu lub dostarczonej usługi. Dlatego 

w naszym procesie sprzedażowym nawet mała, niedopracowana rzecz 

może zadecydować o tym, co ktoś będzie myśleć o Twojej firmie i jaką 

opinią podzieli się z innymi.

Ćwiczenie

Przygotuj listę punktów styczności klientów z Twoją firmą i zastanów się, które 

z nich zdarzają się najczęściej i najbliżej klienta oraz zidentyfikuj te, które wyma-

gają poprawy. Skoncentruj się najpierw na tych, które są najsłabszymi ogniwami 

i pomyśl, jak możesz je ulepszyć.

Budowanie bazy kontaktów

Jeżeli miałbym wskazać jedną z najważniejszych praktyk, jakie należy wy-

konywać, prowadząc biznes on-line, zdecydowanie w ścisłej czołówce 

znalazłoby się budowanie bazy kontaktów, czyli pozyskiwanie danych kon-

taktowych do osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane zakupem 

u Ciebie.

Pisząc „baza”, mam na myśli adresy e-mail oraz numery telefonów.

To, co jest tutaj najważniejsze, to że te dane nie są uzależnione od żadnej ze-

wnętrznej platformy. W porównaniu na przykład do fanów w social mediach, 
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których można stracić przez jedną kapryśną decyzję działu technicznego. 

Adres e-mail i numer telefonu to dane pod Twoją władzą.

Umiejętnie wykorzystywana baza kontaktowa może być poważnym akty-

wem, które można wykorzystać do sprzedaży i lepszego poznania swoich 

klientów.

Co zrobić, żeby ktoś podał Ci kontakt do siebie? W końcu pozostawienie 

swojego adresu e-mail wymaga pewnej motywacji i odpowiedniego po-

ziomu zaufania.

Nikt na pewno nie poda Ci swojego e-maila za darmo. Musisz mieć coś, 

na co ktoś będzie w stanie wymienić swoje informacje – na coś, co będzie 

dla niego dostatecznie wartościowe. Może to być bezpłatny materiał, np. 

e-book lub raport, zapis na darmowy webinar, przydatne nagranie wideo 

lub audio, albo kod rabatowy.

Mając kontakt do tej osoby, będzie można wprowadzić ją w tzw. lejek sprze-

dażowy, który będzie prowadzić klienta od podania kontaktu do siebie do 

momentu sprzedaży Twojego najważniejszego produktu.

Oczywiście budując bazę kontaktów, należy zachować odpowiednie za-

bezpieczenia oraz dostosowywać się do panującego prawa związanego 

z ochroną danych osobowych (RODO). Kontakty powinny być też przecho-

wywane w odpowiednim systemie, który będzie umożliwiał łatwe tworzenie 

kampanii e-mail lub SMS. W ostatnim rozdziale poznasz stworzone do tego 

i rekomendowane przez nas narzędzie do e-mail marketingu.

Lejek sprzedażowy

W sprzedaży jak w relacjach. Wyobraź sobie sytuację, w której chłopak 

zaprasza potencjalną kandydatkę na partnerkę na pierwszą randkę. 

Dziewczyna nie czuje się jeszcze zbyt pewnie w nowej sytuacji, nie chce się 
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spieszyć. Chłopak jednak zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia i nie 

chce czekać… klęka przed nią i pyta, czy ta za niego wyjdzie.

Zgodzisz się, że to dość absurdalna sytuacja?

Zastanów się teraz, czy nigdy nie zdarzyła Ci się sytuacja, że ktoś w trak-

cie pierwszego spotkania chciał Ci coś sprzedać? Na przykład na jakimś 

szkoleniu lub spotkaniu networkingowym. Pewnie było to dość niezręczne.

No właśnie… zarówno w kontaktach z ludźmi, jak i w sprzedaży potrzeba 

cierpliwości, budowy relacji i dopiero na zaawansowanym etapie, kiedy 

partner lub klient jest odpowiednio „podgrzany”, można podjąć dalsze kroki. 

Wiem, że zabawnie to brzmi, ale tak to właśnie działa.

Zanim cokolwiek komukolwiek sprzedasz, najpierw musisz przejść przez 

tzw. proces podgrzewania potencjalnego klienta. Ta procedura nazywana 

jest Strategią 5D.

W trakcie procesu obieramy za cel 5 efektów następujących po sobie 

w ścisłej kolejności:

1. Daj się poznać – na tym etapie trafiamy do naszego docelowego klienta, 

to pierwszy punkt styczności. W relacjach można by porównać to do 

„sparowania” w popularnej aplikacji randkowej (tak, wiem… nowoczesny 

romantyzm :)).

2. Daj się polubić – poprzez wartościowe wpisy na blogu lub angażujące 

posty na Facebooku dajesz za darmo coś przydatnego. Prowadzisz 

z klientem swojego rodzaju flirt.

3. Daj sobie zaufać – tutaj zdobywamy nasz pierwszy biznesowy „po-

całunek”, kiedy klient ufa nam na tyle, że pozostawił nam kontakt 

w postaci swojego maila lub numeru telefonu, najczęściej w zamian za 

interesujący go materiał, nagranie wideo, e-book lub bezpłatny webinar.
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4. Daj sobie zapłacić – dopiero na tym etapie możemy zaprezentować 

klientowi coś na sprzedaż – ale nic drogiego, bo to jakby zaproponować 

małżeństwo z pominięciem chodzenia ze sobą!

5. Daj sobie zapłacić więcej – dopiero po pewnym czasie, kiedy klient 

poczuje, że jest w wartościowej relacji, będzie gotów, żeby „wziąć z Tobą 

ślub”, czyli kupić Twój główny produkt.

Wykorzystujemy tutaj efekt lejka, który najszerszy jest na samej górze, ponie-

waż najwięcej osób trafia do pierwszego etapu. Potem, do kolejnych etapów 

będzie przechodzić coraz mniej osób, ale ich wartość biznesowa będzie dla 

Ciebie coraz większa. Za lwią część Twoich zysków będzie odpowiedzialna 

grupa z ostatniego etapu. Twoim celem jest więc skonstruowanie takiego 

lejka i takiego środowiska do wzrostu Twojej marki, żeby współczynnik kon-

wersji (skuteczności każdego etapu) był jak najwyższy.

W zwiększaniu konwersji istnieje coś takiego jak zasada tarcia i motywacji. 

O co w niej chodzi? 

Wyobraź sobie, że szukasz firmy, która wykona dla Ciebie elegancką kuchnię 

na wymiar. Twoja motywacja jest na dużym poziomie, ponieważ masz re-

alną potrzebę skorzystania z usługi. Wpisujesz więc w wyszukiwarce Google 

nazwę swojej miejscowości i dodatkowe słowo kluczowe „kuchnie na wy-

miar”. Wyświetlają Ci się liczne wyniki, a Twoją ciekawość przykuwa jeden 

z nich: „Niebywale funkcjonalne i nowoczesne kuchnie na wymiar 

w Krakowie”. Nagłówek Ci się bardzo podoba, bo szukasz właśnie czegoś 

funkcjonalnego, co będzie miłe dla oka. Twoja motywacja wzrasta jesz-

cze bardziej. Klikasz i… Twoim oczom wyświetla się brzydka i stara stro-

na internetowa, z małymi i niewyraźnymi zdjęciami realizacji. Wychodzisz 

i szukasz dalej. 

Dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego nie wypełniasz formularza kontak-

towego? Ponieważ tarcie strony było zbyt wysokie!
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Wyobraź sobie dwie otoczone papierem ściernym drewniane kostki, które 

próbujesz ocierać o siebie. Nie będzie to łatwe właśnie ze względu na tarcie. 

A marketing powinien być płynny, jasny i lekki.

Z drugiej strony, jeżeli będziesz mieć piękną i dobrze stworzoną stronę www, 

z porządnymi tekstami, dobrymi zdjęciami i wyraźnym wezwaniem do akcji, 

ale Twoje komunikaty reklamowe nie będą motywować do przejścia na 

Twoją stronę, efekt finalny będzie taki sam – nikt od Ciebie nie kupi.

Wniosek z tego płynie taki, że na marketing trzeba patrzeć całościowo. Na 

każdym etapie Twojego lejka komunikacja powinna być spójna, odpowia-

dać na problemy i potrzeby klienta, obalać jego obiekcje, motywować do 

zakupu i… nie odstraszać wyglądem. Dbaj więc o trzy elementy wpływające 

na to, jak ktoś odbiera Twoją firmę – doświadczenie, komunikację i estetykę.

Pamiętaj też o tym, że na każdym etapie klient ma zupełnie inną świado-

mość swoich potrzeb i w zależności od jego wiedzy musimy dobierać inne 

komunikaty.

Wyróżniamy 5 poziomów świadomości klienta.

1. Brak świadomości – nie wiem, że mam problem.

2. Świadomość problemu – wiem, że mam problem i szukam rozwiązania.

3. Świadomość rozwiązania – wiem, jakie jest rozwiązanie problemu 

i szukam konkretnego produktu.

4. Świadomość produktu – wiem, jaki produkt jest dla mnie najlepszy.

5. Pełna świadomość – wiem, u kogo kupię ten produkt.

Produkt na każdą okazję – piramida wartości

Założenie lejka sprzedażowego w głównej mierze polega na tym, by odpo-

wiednio przygotować klienta do zakupu produktu, na którym najbardziej 

nam zależy. 
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Najczęściej jednak bywa tak, że produkty lub usługi, na których opieramy 

działanie firmy, są tymi najdroższymi rozwiązaniami w naszej ofercie. Aby 

je sprzedać, najpierw trzeba zbudować relację zakupową z klientem i przy-

zwyczaić go do wydawania pieniędzy w Twojej kasie. Dlatego potrzebujesz 

kilku mniejszych transakcji, zanim zaoferujesz główny produkt. Transakcją 

może być lajk pod zdjęciem, zapis do bazy mailingowej (mikrotransakcja) 

lub zakup produktu. 

Dla przykładu wyobraź sobie, że jesteś instruktorem gry na gitarze. Usługą, 

na której sprzedaży najbardziej Ci zależy i zarabiasz na niej najwięcej, to 

prywatne lekcje „1 na 1”. 

Standardowy marketing polegałby na ogłaszaniu się w różnych miejscach, 

że prowadzisz prywatne lekcje z muzyki.

W przypadku lejka sprzedażowego tworzymy kilka mniejszych produktów, 

które, poprzez dawanie coraz większej wartości, stopniowo popychają klien-

ta do zakupu najważniejszego produktu.

Lejek sprzedażowy mógłby wyglądać w następujący sposób:

1. Magnes – bezpłatny poradnik: „10 rzeczy, które trzeba wiedzieć, kupując 

nową gitarę”. E-book byłby udostępniany w formie PDF i wysyłany na 

adres e-mail po wypełnieniu formularza na stronie internetowej.

2. Aktywator – po zapisaniu się na listę mailingową wyświetla się strona 

z nagraniem wideo, na którym zapraszasz do zakupu podstawowego 

kursu z gry na gitarze, w którego trakcie uczysz grania trzech najpo-

pularniejszych piosenek. Inwestycja nie powinna być wysoka. Możesz 

określić wartość tego kursu na większą kwotę, a tylko na tej stronie 

zaproponować niższą cenę (tzw. jednorazowa oferta, która znika po 

czasie). Na tym etapie nie zależy nam jeszcze na zysku (ewentualnie 

pokryciu kosztów reklamy). Zależy nam, żeby klient dokonał pierwszego 

zakupu. Udowodnione jest, że najciężej sprzedaje się pierwszy produkt, 
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potem ludzka psychologia jest po naszej stronie i kolejne sprzedaże 

będą przychodzić z większą łatwością.

3. Główny produkt – dopiero na tym etapie, kiedy klient poznał już war-

tość, jaką oferujesz, zaufał Ci, a mentalna bariera pierwszego zakupu 

została zdjęta, można zaoferować to, na czym najbardziej nam zależy, 

czyli prywatną lekcję „1 na 1”.

4. Maksymalizator – jeżeli zależy Ci na maksymalizowaniu zysków, pomyśl 

jeszcze nad tym, co możesz sprzedać komuś, kto zapisał się na prywat-

ne lekcje. Przykładem maksymalizatora są frytki w McDonald’s, które 

znacząco podnoszą marżę każdego zamówienia. Czasami wystarczy 

tylko jedno zdanie: „A może frytki do tego?”.

Gdzie tworzymy lejek sprzedażowy i jak zwiększyć jego 
skuteczność?

Do stworzenia lejka sprzedażowego posłuży Ci Twoja strona internetowa. 

Najlepiej wewnątrz niej stworzyć oddzielne strony (tzw. strony lądowania, 

ang. landing pages), na które będziemy wysyłać ruch.

Celem landing page’a jest zmaksymalizowanie konwersji, czyli współczyn-

nika akcji takich jak zakup lub pozyskanie danych kontaktowych względem 

liczby odwiedzin. Tego typu strony mają większą skuteczność, ponieważ 

z założenia powinny mieć jeden cel.

Do tworzenia takich stron najłatwiej wykorzystać wtyczkę Page Builder, np. 
1Elementora, o którym pisałem w rozdziale o kodowaniu strony.

Pamiętając o zasadzie motywacji i tarcia, możemy wdrożyć jeszcze kilka 

pomysłów, które pozwolą nam zwiększyć konwersję na stronie landing page.

https://two-colours.com/elementor
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1. Strona nie powinna zawierać odnośników do innych podstron – nie 

chcemy, żeby ktoś przeszedł ze strony skoncentrowanej na pozy-

skaniu adresu e-mail na podstronę O nas. Usuwamy menu z linka-

mi do innych podstron, logo nie jest podlinkowane do strony głównej, 

a w stopce znajduje się mniej linków. Polecam zrezygnować też z ode-

słań do social mediów.

2. Maksymalnie jedno wezwanie do akcji (Call To Action) – im mniejszy 

wybór, tym wyższa skuteczność.

3. Im mniejsza transakcja, tym krótsza strona – nie twórz długich opisów 

do bezpłatnych materiałów (magnesów).

4. Korzystaj z systemów do e-mail marketingu w celu zautomatyzo-

wanej komunikacji z klientami (o automatyzacji przeczytasz więcej 

w 10 rozdziale).

5. Korzystaj ze swoich zdjęć – to zbuduje zaufanie.

6. Korzystaj z materiałów wideo.

7. Wykorzystuj liczniki odliczające koniec czasu promocji lub możliwości 

zapisu.

Reklama płatna

Mamy już opracowaną grupę docelową i wiemy, na czym polega lejek 

sprzedażowy. Pora pokazać nasze strony potencjalnym klientom.

Ruch można generować na wiele sposobów. Dzielimy go na dwie główne 

kategorie: ruch płatny i organiczny. Zaczniemy od tego, który może dać 

nam natychmiastowy rezultat, czyli od płatnego.

Kreacja reklamowa

Jest kilka rodzajów reklam w internecie:

reklama graficzna

reklama wideo
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reklama tekstowa 

reklama audio.

Do każdego z nich będzie trzeba stworzyć kreację, czyli to, jak reklama bę-

dzie wyglądać (lub brzmieć). W zależności od tego, gdzie reklama będzie 

dystrybuowana, będzie trzeba zadbać o odpowiednie materiały.

W przypadku reklamy na Facebooku/Instagramie potrzebne będzie zdjęcie 

lub wideo, nagłówek, podpis linku i treść posta.

W przypadku reklamy na YouTube będzie to sam materiał wideo, 

a w Google Ads (reklama w wyszukiwarce) sam nagłówek.

Przykład reklamy na Facebooku
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Niezależnie od formatu i miejsca wyświetlania reklamy, skup się na tym, 

żeby kreacja spełniała poniższe warunki.

a. Komunikat w nagłówku i opisie jest dopasowany do grupy docelowej.

b. Reklama powinna być spójna ze stroną, na którą wysyłamy ruch. Po 

kliknięciu ktoś powinien zobaczyć coś, czego się spodziewał i powinno 

być to spójne wizualnie z materiałem promocyjnym.

c. Reklama zawiera wyraźne wezwanie do akcji. Może to być w formie 

przycisku z aktywnym czasownikiem takim jak „ZAPISZ SIĘ”, „KUP TERAZ”.

Wzbudzanie potrzeb kontra ich zaspokajanie

Istnieją dwa rodzaje usług lub produktów.

Pierwsza kategoria to wszystko, czego potrzebują potencjalni klienci i są 

świadomi tego, czego szukają. Przykładem może być tu dentysta – jeśli boli 

Cię ząb (potrzeba zniwelowania bólu), szukasz dentysty.

Drugi rodzaj to produkty i usługi rozwiązujące problemy, których klient nie 

jest świadomy oraz rozwiązania wykorzystujące sposoby nieznane poten-

cjalnemu kupującemu. Do tej grupy zaliczamy wszystko to, co w kontekście 

danej potrzeby nie przychodzi jako pierwszą myśl, na przykład większość 

Przykład reklamy w Google
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produktów edukacyjnych, innowacyjne rozwiązania, biżuteria, gadżety lub 

bezpłatne materiały (magnesy), które omawialiśmy wcześniej.

Określenie, która część Twojej oferty jest w kategorii pierwszej, a która 

w drugiej, jest bardzo ważne, ponieważ każda z nich różni się sposobem 

promocji.

Pomyśl: jeśli boli Cię ząb i jesteś w nowym mieście z dala od swojego ulu-

bionego dentysty, to gdzie zaczniesz szukać odpowiedniego specjalisty? 

Pewnie wpiszesz w Google. Z drugiej strony przypomnij sobie ostatnią re-

klamę wideo na Instagramie tego niesamowitego gadżetu, który pozwoli 

Ci składać T-shirty w 2 sekundy…

I tu właśnie dochodzimy do ciekawego wniosku. Nawiązując do pięciu 

poziomów świadomości klienta, możemy stwierdzić, że im wyższa świa-

domość zakupowa, tym łatwiej znaleźć idealnego klienta w Google, a im 

niższa – w social mediach. 

Zwróć uwagę, że nie wszystkie produkty z Twojej oferty muszą znajdować 

się tylko w jednej kategorii. Na przykład w moim przypadku potencjal-

nych zainteresowanych przeczytaniem tej książki i udziałem w kursach 

będę szukać na Facebooku i Instagramie, a klientów na stronę internetową 

i obsługę marketingową w Google.

Najlepsze platformy reklamowe

Jak już wiesz – w zależności od tego, co sprzedajesz i na jakim poziomie 

świadomości jest Twój potencjalny klient, wybierasz inne rodzaje reklamy. 

Poniżej przygotowałem listę najlepiej działających platform reklamowych, 

od których należy zacząć. 

Facebook i Instagram – Facebook wie o nas więcej, niż my sami pamię-

tamy o sobie. Zbiera i starannie kataloguje każde nasze kliknięcie, każdy 

lajk, każdy komentarz, a nawet to, jakim postom poświęcamy więcej uwagi. 
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I to we wszystkich platformach należących do Facebooka, czyli również 

Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus i inne. Na podstawie tych infor-

macji tworzy nasz profil zainteresowań, który wykorzystywany jest przez 

reklamodawców.

Zbieranie i przetwarzanie tak olbrzymich ilości informacji nazywane jest 

Big Data.

Wiem, że jest to przerażające, ale żyjemy w czasach, gdzie to my i nasze 

informacje jesteśmy produktami firm technologicznych.

Dzięki tym wszystkim danym na nasz temat za pomocą menedżera reklam 

na podstawie zainteresowań i danych demograficznych można precyzyjnie 

określić swoją grupę docelową.

Konfigurator reklamy na Facebooku
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W narzędziu od Facebooka możesz nie tylko wyszukiwać grupy na podsta-

wie zainteresowań i danych demograficznych, ale też tworzyć własne zbiory, 

np. Twoich klientów. Polega to na zaimportowaniu bazy adresów mailowych 

lub numerów telefonów. Po takiej operacji Facebook sprawdzi, które z nich 

pasują do konkretnych użytkowników i pozwoli Ci wysyłać do nich reklamę.

Możesz też zainstalować na swojej stronie specjalny kod śledzenia (tzw. 

Piksel), który pozwoli Ci budować grupy odbiorców na podstawie danych 

o osobach, które odwiedzały Twoją stronę. Reklama wykorzystująca ten 

mechanizm to tzw. remarketing lub retargeting – pewnie nie raz spotkała 

Cię reklama firmy, której strona była przez Ciebie niedawno odwiedzona. Do 

stworzenia takiej reklamy potrzebny jest właśnie Piksel Facebooka i wybra-

nie odpowiedniego źródła odbiorców w systemie reklamowym Facebooka. 

Z tą operacją może pomóc Ci programista.

Przykład reklamy na Facebooku
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Konfiguracja grupy odbiorców, którzy odwiedzili stronę

Tworzenie grupy odbiorców w Pikselu Facebooka



114

PROMOCJA STRONY INTERNETOWEJ

Tworzenie takich baz to świetne rozwiązanie pozwalające na niskokosztowe 

przypominanie się ludziom, którzy mieli już styczność z Twoją firmą. 

Mając takie bazy, możesz wykorzystać jeszcze jedną funkcjonalność 

Facebooka, jaką są grupy Lookalike (grupy podobne). Polega to na tym, 

że specjalny algorytm skanuje wzdłuż i wszerz Twoje bazy klientów i po-

równuje dane z profilami tych osób na Facebooku. Następnie wyłapuje 

powtarzające się zainteresowania, schematy i zachowania, żeby na koniec 

wybrać np. 1% wszystkich użytkowników, którzy są najbardziej podobni do 

Twoich klientów z danego kraju. Taką grupę można dodatkowo zawęzić 

zainteresowaniami lub danymi demograficznymi, co daje jeszcze bardziej 

precyzyjne targetowanie (czyli dopasowanie grupy docelowej).

Google Ads – tak samo jak Facebook, Google jest kolejnym gigantem prze-

twarzającym olbrzymie ilości informacji o swoich użytkownikach. Nie bez 

powodu usługi obu tych platform są darmowe (np. poczta Gmail, YouTube). 

Konfiguracja grup Lookalike na Facebooku
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W Google inaczej określamy grupę docelową, której będziemy wyświe-

tlać materiały promocyjne. Tutaj, zamiast bazować na zainteresowaniach, 

wskazujemy, na jakie zapytania w wyszukiwarce będą wyświetlały się nasze 

reklamy. Na przykład Twój potencjalny klient, chcąc kupić gitarę, wpisze 

w Google zapytanie „sklep muzyczny warszawa”. Wtedy wyświetlą mu 

się organiczne wyniki wyszukiwania, czyli strony, które z czasem zdobyły 

pierwsze pozycje za pomocą pozycjonowania. Nad tymi wynikami może 

pojawić się Twoja reklama. Jeżeli komunikat w nagłówku będzie trafny 

i będzie odpowiadać na potrzebę, ktoś kliknie i przejdzie na Twoją stronę:

W ten sposób dzięki płatnej kampanii w Google Ads nie musisz czekać 

miesięcy na rezultaty pozycjonowania swojej strony.

W ten sposób możesz wygenerować szybko sprzedaż, ponieważ trafisz do 

klienta, który ma już dużą motywację do zakupu produktu, który oferujesz. 

Pamiętaj tylko o zasadzie motywacji i tarcia – musisz zadbać o to, by Twoja 

strona była spójna z potrzebą i intencją klienta, pobudzała i utrzymywała 

jego motywację oraz umożliwiała w najprostszy sposób dokonanie akcji, 

na której Ci zależy, czyli zapis lub zakup.

Google możesz wykorzystywać również do reklam w formie banerów. Te, 

w odróżnieniu od formatu reklam w wynikach wyszukiwania, można wy-

świetlać na stronach partnerskich, które mają zainstalowany odpowiedni 

kod do wyświetlania banerów. 

Przykład reklamy w Google
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Sugeruję jednak zostawić ten format reklamy tylko do działań remarke-

tingowych, czyli śledzenia aktualnych klientów lub osób odwiedzających 

Twoją stronę. W przypadku wysłania takiej reklamy do grupy odbiorców, 

którzy nie znają Twojej firmy, będzie ona bardzo nieefektywna.

YouTube Ads – reklama na YouTube też może być bardzo skuteczna. Mimo 

że tworzymy ją w tym samym menedżerze reklam, co Google Ads, to ten 

format reklamy zasługuje na oddzielny podpunkt.

YouTube możemy wykorzystać do remarketingu, czyli reklamy do osób, 

które już nas znają (mamy ich kontakt lub były na naszej stronie) oraz, za 

pomocą precyzyjnego targetowania, do dotarcia do nowych osób zainte-

resowanych daną tematyką. Targetowanie może być niezwykle dokładne, 

ponieważ znając dobrze swoją grupę docelową, możemy określić, jakie 

kanały i jakie filmy najczęściej oglądają.

Reklamy banerowe wyświetlane na stronie za pomocą Google Ads
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To nie przypadek, że kiedy oglądasz wideo na temat Bitcoina, w przeryw-

nikach reklamowych wyświetlają się reklamy platform do inwestowania, 

albo w trakcie lekcji wideo z gry na gitarze zobaczysz reklamy aplikacji 

ułatwiających naukę.

Do tego formatu potrzebujesz dobrej jakości wideo z dobrym scenariuszem. 

Na YouTube liczy się jakość i na tej platformie oglądający są przyzwyczajeni 

do pewnego standardu. 

Dodatkowo masz 3 sekundy na to, by kogoś zainteresować swoją reklamą 

wideo, bo inaczej wyświetla się przycisk „Pomiń tę reklamę”. Długie wstępy 

lub intro odpadają, tu potrzeba szybkiego ataku. Możesz na przykład:

1. wykorzystać ciekawość, zadając pytanie w stylu: „Czy wiesz, co jest 

głównym powodem wypadania włosów?”,

2. uderzyć w konkretny problem lub potrzebę w pierwszym zdaniu: 

„Masz problem z wypadaniem włosów?”,

3. pokazać coś kontrowersyjnego lub abstrakcyjnego: „Wyobraź sobie 

salon fryzjerski dla łysych osób… no właśnie, coś takiego nie istnieje, za 

to istnieje sposób na wypadające włosy”,

4. przedstawić wspólnego wroga: „Zaraz powiem Ci, dlaczego produ-

centom żyletek zależy, żeby wypadały Ci włosy…”,

5. ujawnić tajemnicę: „Są 3 rzeczy, które wpływają na porost włosów, 

jednak większość fryzjerów wie tylko o dwóch z nich…”.

Oczywiście część z tych przykładów jest trochę naciągnięta, ale chciałem 

pokazać Ci, jak złapać uwagę odbiorcy, któremu wyświetlasz reklamę wideo.

Ważne! Pamiętaj o tych zasadach nie tylko w przypadku YouTube, a przy 

każdej reklamie wideo niezależnie od platformy. Ludzie w internecie nie 
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mają czasu i są bombardowani tysiącami innych komunikatów. Jeżeli nie 

zaangażujesz odpowiednio ich uwagi, nie obejrzą wideo, a Ty nie uzyskasz 

kliknięcia i cel biznesowy nie zostanie zrealizowany.

Jak rozsądnie inwestować w reklamy?

Kiedy chodzi o generowanie płatnego ruchu, zawsze musimy podejść do 

tego jak do inwestycji, a nie jak do kosztu. Z definicji inwestycja to coś, co 

finalnie włoży nam pieniądze do kieszeni, a koszt je wyjmie.

Przy tworzeniu płatnych reklam potrzebna jest strategia. Jeżeli nie mamy 

nieograniczonych budżetów, należy dobrze wybierać to, w jakich kanałach 

będziemy aktywni i co będziemy reklamować.

Przede wszystkim dobierz kanał reklamy do swojej grupy odbiorców. 

W poprzednim podrozdziale pokazałem Ci platformy reklamowe i wska-

załem, kiedy je stosować oraz jakie są różnice pomiędzy nimi. Wykorzystaj 

tę wiedzę przy planowaniu działań promocyjnych.

Zawsze miej przed oczami to, jaki rezultat chcesz osiągnąć. To zawsze 

musi być jakiś cel biznesowy, który może przełożyć się na wynik finansowy. 

Polubienia Twojego fanpage’a niestety nie są jednym z tych celów.

Piszę o tym nieprzypadkowo, ponieważ wiele firm początkujących w mar-

ketingu internetowym skupia się na złych kwestiach takich jak zasięg, liczba 

wyświetleń i lajków. Jest to duży błąd, ponieważ te wskaźniki nie mają nic 

wspólnego z celami biznesowymi.

Celem biznesowym jest ogrzewanie ruchu do późniejszej kampanii sprze-

dażowej, budowa bazy mailingowej lub sprzedaż. Jeżeli te 3 rzeczy są na 

Twojej liście, to można mówić o inwestycji w reklamę, jeżeli masz dodatkowe 

punkty na liście, będą to Twoje koszty.
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O lajki się nie martw! One same przyjdą, jeżeli odpowiednio poprowadzisz 

kampanię. Część osób, widząc Twoją reklamę, przejdzie na Twój fanpage 

i go polubi. Możesz też w dalszej komunikacji, np. w mailu powitalnym, któ-

ry wysyłasz zawsze kiedy ktoś zasubskrybuje Twoją bazę po raz pierwszy, 

zaprosić do polubienia fanpage’a lub dołączenia do grupy. Możliwości jest 

dużo i ograniczeniem jest tylko kreatywność. Te cele powinny być jednak 

realizowane przy okazji, a nie powinny być głównym celem kampanii.

Reklama organiczna

Opanowaliśmy już generowanie ruchu płatnego na nasze strategicznie 

przygotowane strony lądowania. Przyszła pora na zajęcie się ruchem 

organicznym.

Różnica między działaniami płatnymi a tymi darmowymi jest taka, że te 

drugie wymagają czasu, by przynieść pożądany efekt. Mogę to porównać 

do rosnącego drzewa będącego na początku małą sadzonką, którą można 

łatwo złamać rękoma. Jednak z czasem, jeżeli dostarczymy odpowiednich 

warunków do wzrostu naszej rośliny, stanie się dużym drzewem z rozbu-

dowaną siecią korzeni i grubym pniem. Dokładnie tak samo jest z ruchem 

organicznym. Na początku nakład pracy, jaką musimy włożyć, jest duży 

i daje niewielkie rezultaty, jednak z czasem ilość naszego wysiłku maleje, 

a wyniki rosną i są regularne.

W przypadku ruchu płatnego wynik mogliśmy wygenerować natychmiast, 

ale z czasem jedynym sposobem na zwiększenie skali jest dokładanie coraz 

większych kwot do budżetu.

Kiedy myślę o ruchu organicznym, jako pierwszy przychodzi mi do głowy 

ruch z Google. Ale to nie wszystko. Są inne sposoby na generowanie bezpłat-

nego ruchu takie jak social media, społeczność i własna baza mailingowa. 

Omówimy sobie wszystko po kolei.
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Optymalizacja strony pod kątem SEO i pozycjonowanie 
w Google

Wyobraź sobie, że każdego miesiąca tysiące ludzi trafia na Twoją stro-

nę, czytają Twoje artykuły, przeglądają Twoją ofertę i rozpoczynają drogę 

w Twoich lejkach sprzedażowych. I to wszystko za darmo!

Brzmi dobrze? Dla mnie brzmi jak darmowe pieniądze. :)

Taki scenariusz jest możliwy, jeżeli Twoja strona zacznie być wyświetlana 

na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google na odpowiednie frazy 

kluczowe, które klienci wpisują w wyszukiwarce.

Nie zawsze jednak jest to takie proste, ponieważ na pierwszej stronie wy-

szukiwań mamy wyłącznie około 10 najpopularniejszych i najlepiej wypozy-

cjonowanych stron, a do tego większość potencjalnych klientów najpierw 

wejdzie na trzy pierwsze witryny. 

O te pozycje dla różnych słów kluczowych wpisywanych w Google walczy 

cała Twoja branża. Jeżeli jednak zastosujesz się do wskazówek w tym roz-

dziale i poświęcisz odpowiednią ilość czasu, Twoja strona zacznie piąć się 

po drabinie ku najlepszym pozycjom. To pozwoli na generowanie coraz 

większego organicznego ruchu na Twoją stronę główną, podstrony, artykuły 

czy produkty. Taki ruch, odpowiednio pokierowany, trafi też do lejka sprze-

dażowego, którego celem jest zmaksymalizowanie zysku z uzyskiwanych 

odwiedzin.

Żeby uzyskać najlepsze wyniki pozycjonowania w Google, trzeba połączyć 

działania optymalizacji technicznej z odpowiednimi treściami, które będą 

pojawiać się na stronie.

Jakiekolwiek działania optymalizacji strony pod kątem SEO należy zacząć 

od researchu branży i słów kluczowych, które są najczęściej wyszukiwane 

w Google. To pozwoli nam na dobranie odpowiedniego celu.
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O słowach kluczowych mówiliśmy pod koniec rozdziału czwartego. Tutaj 

rozszerzę trochę wątek analizy i researchu.

Zanim przejdziemy do narzędzi pomocnych w doborze słów kluczowych, 

skupmy się i wytypujmy naturalne miejsca, z których możemy czerpać 

inspiracje.

1. Własna głowa! Pamiętajmy, że prowadząc dany biznes, to my jesteśmy 

specjalistami i korzystajmy z tego przywileju. Będąc ekspertami, intu-

icyjnie wiemy, czego będą szukać nasi potencjalni klienci. Spiszmy tę 

bazę słów kluczowych, aby następnie sprawdzić ich potencjał.

2. Przeanalizuj swoją stronę! Mając już stronę lub sklep, mamy bogatą 

bazę słów kluczowych. Dokładnie przeanalizuj podstronę z ofertą lub 

kategorie w sklepie internetowym. Nie warto marnować już posiada-

nego potencjału.

3. Sprawdź swoją widoczność w sieci! Za pomocą narzędzi, o których za 

chwilę Ci opowiem, możesz sprawdzić, na jakie frazy Twoja witryna jest 

już widoczna. Być może dzięki optymalizacji efekty przerosną najśmiel-

sze oczekiwania.

4. Pytania! Sprawdź, czego szukają internauci, zaczynając frazy od wyrażeń 

typu: „gdzie…”, „jak…”, „dlaczego…”, „co to jest…”. Pozwoli Ci to na realne 

zbadanie zapotrzebowania rynku.

5. Sprawdź konkurencję! Wybierz firmy z okolicy, zrób research w internecie 

i zobacz, na czym się skupiają. Być może praca, którą właśnie zamie-

rzasz wykonać, już została zrobiona. Przyjrzyj się nagłówkom, opisom 

i treściom, które wyświetlają się w Google na zapytanie o konkurencję 

oraz słowom kluczowym używanym na ich stronie.

Istnieje wiele narzędzi, które w znacznym stopniu ułatwią Twoją pracę. Część 

z nich jest darmowa, a część płatna.

1. Google Search Console

W tym miejscu sprawdzimy aktualne wyniki naszej strony. Uzyskamy 

informacje, z jakich słów kluczowych użytkownicy do nas trafiali. By 
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zbierać takie dane, należy najpierw podłączyć Google Search Console 

do naszej strony. Za pomocą tego narzędzia nie można sprawdzić kon-

kurencji, ponieważ mamy dostęp tylko do tych stron, w których prze-

szliśmy weryfikację. Google Search Console to kopalnia wiedzy o tym, 

czego szukają nasi potencjalni klienci.

2. Google Keyword Planner

Jest to narzędzie przeznaczone dla kampanii Google Ads, jednak zna-

komicie sprawdza się w przypadku wyszukiwania nowych słów kluczo-

wych. Można z niego korzystać tylko wtedy, gdy mamy aktywne reklamy, 

dlatego warto prowadzić niewielką płatną kampanię, ponieważ dzięki 

temu poznamy realne wartości wyszukiwań miesięcznych danych słów 

kluczowych.

3. Ubersuggest

Kolejne narzędzie służące do badania widoczności strony w sieci. 

Dodatkowo możemy skorzystać z wyszukiwania i propozycji nowych 

słów kluczowych, podstawowej analizy konkurencji oraz audytu naszej 

strony.

4. Keywordtool.io

Narzędzie, które skupia się nie tylko na bazie słów Google, ale również 

pozwala spojrzeć na frazy ze stron YouTube, Bing, Amazon itd. Keyword 

Tool posiada rozbudowaną funkcję podpowiedzi słów kluczowych.

5. AnswerThePublic

Ciekawa alternatywa do pozostałych narzędzi. Oprogramowanie poka-

zuje w formie graficznej listę powiązanych z danym słowem kluczowym 

zapytań użytkowników. Idealna baza pomysłów na artykuły.

6. Senuto

Płatny „kombajn”. Oprócz analizy konkurencji mamy tutaj propozycje 

słów kluczowych, widoczność naszej strony, aktualne pozycje, wzro-

sty i spadki w określonych interwałach. Najważniejszą funkcją jest 
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bezpośrednie porównanie z konkurencją. Narzędzie pomaga również 

przy tworzeniu nowych treści. Dzięki niemu możemy określić „trudność” 

wypozycjonowania się na daną frazę oraz jej potencjalną wartość.

7. Ahrefs.com

Kolejny płatne, ale potężne narzędzie. Niezastąpione w przypadku bada-

nia profilu linkowego domeny. Posiada wszystkie funkcje niezbędne do 

analizy i tworzenia treści. Rozbudowane badanie konkurencji, asystent 

tworzenia treści czy badanie aktualnej widoczności to tylko niektóre 

z możliwości tego narzędzia.

Co składa się na optymalizację techniczną?

1. Możliwość indeksowania

Podstawa, jednak bardzo często zapominamy dać pozwolenie robo-

tom na indeksowanie naszej strony. Podstawowymi aspektami są tutaj 

znacznik meta-robots oraz plik robots.txt.

Należy jednak pamiętać, że niektóre strony warto zablokować przed 

wyszukiwarkami, aby zwiększyć moc na pozostałych stronach (np. 

wszystkie podstrony generowane dla plików mediów w przypadku 

WordPressa). 

2. Meta Title

Liczy około 70 znaków i powinien wprost opisywać, co znajdziemy na 

danej stronie. Jest to obok meta description podstawowy czynnik opty-

malizacyjny. 

3. Meta Description

Zawiera około 160 znaków i powinien opisywać, co znajdziemy na danej 

podstronie. Jest to czynnik, który nie jest rankingowy, jednak to właśnie 

on zachęca użytkowników do wejścia na naszą stronę.
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4. Optymalizacja nagłówków

Każda strona powinna zawierać jeden główny nagłówek H1. Pozostałe 

nagłówki powinniśmy starannie zaplanować, dbając o to, aby zawierały 

słowa kluczowe.

5. Atrybut alt w grafikach

Każda grafika powinna mieć atrybut alt mówiący o tym, co znajduje 

się na danej grafice. Element ten można uzupełnić o słowa kluczowe.

6. Linki kanoniczne

Jest to informacja dla robota Google o tym, że treść na stronie, na 

której aktualnie przebywamy, powinna znajdować się pod wskazanym 

w linku kanonicznym adresie. Znacznik ten umieszczamy w kodzie head 

strony (przydatne np. w produkcie, który ma wiele wariantów na róż-

nych stronach).

7. Sitemap (mapa strony)

Specjalnie przygotowany plik z mapą naszej strony, zgłoszony w Google 

Search Console. Pomoże zaindeksować robotowi wszystkie nasze pod-

strony. Jest to sposób na ułatwienie pracy wyszukiwarkom. Warto za-

dbać o to, aby lista stron w mapie była aktualna.

8. Mikrodane

Na stronie schema.org znajdziemy pełną listę mikrodanych. Warto 

z nich korzystać, ponieważ roboty Google patrzą bardzo przychylnie na 

strony z danymi strukturalnymi. Znajdziemy tam informacje takie jak 

organizacja, adres, produkt itd. Jest to spis najważniejszych dla robota 

informacji na stronie.

9. Logo

Logo powinno być dobrze zoptymalizowane. Jest to jeden z najważniej-

szych elementów na naszej stronie dla robota Google. W nazwie warto 

zawrzeć słowo „logo” oraz nazwę naszej firmy.
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10. Linki wychodzące

Pamiętajmy o tym, aby zadbać o atrybuty nofollow dla linków wycho-

dzących (jeśli możemy). Pozwoli to na zatrzymanie robota na naszej 

stronie.

11. Breadcrumb

Zadbajmy o okruszki! Odpowiednie schema będzie korzystne nie tylko 

dla użytkownika, ale również dla robota Google.

12. Linkowanie wewnętrzne

Pamiętajmy o linkowaniu wewnętrznym. Jeżeli w danym artykule na 

blogu wspominasz o kwestii poruszonej w innym wpisie, podlinkuj go. 

Pozwoli to robotowi Google na lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy 

stronami i ich wzajemności.

13. Przekierowania 301

Należy zadbać o odpowiednie przekierowania 301. Pamiętajmy, że stro-

na z www i bez www na początku to dla Google dwie osobne strony. 

Dzięki odpowiednim przekierowaniom dajemy znak robotowi, że chodzi 

o jedną i tę samą stronę. Dodatkowo musimy zadbać o to, aby stro-

ny, które „wygaszamy” lub które nie są aktywne, a generują ruch (np. 

minione szkolenie/webinar itd.) były przekierowane na najbliżej odpo-

wiadającą tematowi stronę – tak, aby nie stracić potencjalnego ruchu.

Wyniki naszych działań będziemy obserwować i analizować w Google 

Search Console. 

Content marketing

Chwilę temu wspomniałem o słowach kluczowych, które umieszczamy 

w strategiczny sposób na stronie. Żeby jednak pozycjonowanie było silne 

i rosło z każdym miesiącem, powinniśmy wdrożyć strategię contentową. 
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Strategia contentowa polega na regularnym zamieszczaniu na swojej stro-

nie wartościowych wpisów, które będą odpowiadać na pytania i potrzeby 

osób poszukujących informacji w Google.

W narzędziach opisanych wyżej można sprawdzić, jakie są najczęściej 

wyszukiwane frazy kluczowe z długim ogonem (czyli rozbudowane wyszu-

kiwania) związane z interesującą nas branżą i tematem. Wykorzystując tę 

wiedzę, możesz przygotować wartościowy artykuł odpowiadający na zada-

wane przez użytkowników pytania. Im bardziej wyczerpiesz temat, tym lepiej. 

Google doceni Twój wysiłek i wkład w tworzenie dobrych jakościowo treści.

Dzięki regularnym publikacjom nie tylko zwiększamy swoją widoczność 

w sieci, wchodząc na coraz wyższe miejsca, ale przede wszystkim budujemy 

pozycję eksperta w naszej branży. Taką sytuację doceni nie tylko Google, 

ale na pewno także nasi potencjalni klienci! 

Oprócz zadowolonych i pewnych zakupu klientów zyskujemy usatysfak-

cjonowanego robota Google, który zauważy nasze regularne działania, 

dzięki czemu będzie promować artykuły i strony, które już wcześniej zo-

stały opublikowane. Zdobywanie autorytetu jest procesem długotrwa-

łym i wymagającym – przede wszystkim systematyczności, konsekwencji 

w realizowaniu założeń oraz dyscypliny.

Przydatnym narzędziem do pisania treści jest aplikacja Surfer SEO. Podczas 

tworzenia artykułu ten program podpowie nam, jakie powinno być natęże-

nie danego słowa kluczowego, aby w zestawieniu z konkurencją wyjść jak 

najlepiej. Oprócz tego aplikacja zasugeruje nam, jakich nowych słów użyć.

Powyżej opisałem wiele narzędzi, z których można czerpać inspiracje do 

tworzenia treści.

Warto jednak wyróżnić kilka dodatkowych praktyk ułatwiających tworzenie 

odpowiednich artykułów i podstron, które wyróżnią się w wyszukiwarce.
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1. Pozycjonowanie pod miasta. Jest to najczęstsza praktyka stosowana 

do „wbijania” fraz z długiego ogona. Posłużę się przykładem hydraulika 

z Poznania, który świadczy usługi w promieniu 50 km od miasta.

Żeby wypozycjonować się na frazę „hydraulik Poznań” lub „hydraulik 

wielkopolskie”, trzeba by było podjąć bardzo dużo wysiłku oraz ponieść 

koszty na linkowanie.

Częstą praktyką jest stosowanie mapy usług, czyli pozycjonowania na 

frazy takie jak: „dobry hydraulik wilda” „dobry hydraulik Pobiedziska” 

„hydraulik stare miasto tanio” itd.

Budujemy w ten sposób wizerunek eksperta oraz walczymy o frazy, które 

faktycznie będą wpisywać nasi potencjalni klienci. 

2. Odpowiadanie na pytania – poszukajmy, czego szukają nasi klienci, 

a będziemy mieć niekończącą się listę tematów. W znalezieniu poten-

cjalnych pytań wraz z liczbą ich wyszukiwań pomogą nam wymienione 

wcześniej narzędzia. 

3. Porównania! Niezastąpiony temat w sklepach internetowych, ale spraw-

dza się również w przypadku stron usługowych.

Przykład w sklepie:

„Laptop czy PC do 4000 zł? – poznaj najlepsze produkty”

Przykład w usługach:

„Depilacja laserowa czy woskiem? – 5 najczęstszych pytań” 

4. Listy – podobnie jak wyżej, korzystajmy z trendujących tematów! Na 

przykładzie nowych Maców z procesorem M1:

„TOP 10 laptopów konkurujących z najnowszym MacBookiem Pro M1”

5. Cykle. Warto ustalić cykle, dzięki którym zyskamy stałych czytelników, 

a co za tym idzie, potencjalnych klientów, oraz niezastąpiony wizerunek 

eksperta w oczach Google, np. „Śniadanie z programowaniem – nowinki 

techniczne ze świata IT”.
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Jak przekierować ruch z Google na lejek?

Ruch organiczny, który zaczniesz generować z Google, najczęściej będzie 

trafiać na stronę główną, główne zakładki lub artykuł, rzadziej na strony 

lądowania rozpoczynające lejek sprzedażowy.

Pamiętamy, że strona ma realizować cele, a lejek sprzedażowy jest naj-

lepszym sposobem na ogrzanie klienta i sprzedaż. Musimy więc coś zrobić, 

żeby odwiedzający naszą stronę do niego trafił. 

Do tego wykorzystujemy banery i wyskakujące okienka.

Banery możemy umieszczać w wielu miejscach i powinniśmy przewidzieć 

ich używanie w trakcie budowania strony.

W banerze może znaleźć się przycisk Call To Action przekierowujący na 

stronę lądowania lub formularz, który będzie od razu pozyskiwać dane 

kontaktowe. 

Innym sposobem na kierowanie ruchu do naszych lejków sprzedażowych 

są wyskakujące okienka, tzw. pop-up. 

Wiem, że dla wielu są one denerwujące i nachalne, jednak… są skuteczne. 

Jedno wyskakujące okienko może być znacznie skuteczniejsze niż kilka 

banerów rozsianych po różnych zakładkach.

Uważam, że jeżeli dajesz wartość, masz dobry produkt i realnie rozwiązujesz 

problemy innych, to masz obowiązek zrobić wszystko, żeby klient wpadł do 

Twojego lejka sprzedażowego.

Podobnie jak w przypadku banerów, można zastosować różne okienka 

pop-up, które będą pojawiać się w określonych okolicznościach. Dalej 

opisujemy najczęściej występujące rodzaje pop-upów.
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1. Pop-up pojawia się po określonym czasie na stronie, na przykład po 

30 sekundach.

2. Pop-up pojawia się po odwiedzeniu konkretnej liczby podstron.

3. Pop-up pojawia się w momencie, kiedy ktoś chce zamknąć stronę. To 

bardzo dobry sposób na zatrzymanie odwiedzającego na stronie lub 

pozyskanie jego kontaktu w ostatnim momencie.

4. Pop-up po kliknięciu przycisku lub innego odnośnika.

Należy pamiętać, żeby ustawić też odpowiednie reguły wyświetlania. Pop- 

- upy po ich zamknięciu powinny mieć jakiś okres, kiedy nie będą się poja-

wiać. Niepoprawnie skonfigurowane wyskakujące okienka mogą źle wpły-

nąć na odbiór strony i przynieść więcej szkody niż pożytku.

Budowa społeczności

Kiedy firma staje się czymś więcej niż tylko firmą? Kiedy dookoła niej za-

czynają gromadzić się ludzie, który czują, że tworzą coś więcej niż każdy 

z nich z osobna… kiedy przynależą do społeczności.

Budowanie społeczności to coś innego niż promocja, ponieważ w tym przy-

padku komunikacja jest obustronna. Ty, Twoja firma i jej klienci tworzycie 

grupę, w której nie jesteś już tylko dostawcą usług lub produktu, ale liderem, 

który słucha, rozmawia i dba o wspólne dobro.

Społeczność to spoiwo utrzymujące klientów na dłużej i dające poczu-

cie przynależności. Może być tworzone dookoła marki lub danej tematyki, 

w której firma jest ekspertem.

Budowanie społeczności nie powinno być jednak celem samym w sobie. 

To proces, który może odbywać się automatycznie za pomocą lejka sprze-

dażowego. W wiadomości powitalnej, która jest wysyłana przy pierwszym 

zapisie do Twojej bazy mailingowej, możesz zaprosić do dołączenia na 

przykład do grupy.
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Możesz też tworzyć zamknięte społeczności tylko dla wybranych klientów. 

To dodatkowo zwiększy wartość sprzedawanych przez Ciebie produktów.

Społeczność nie powinna być jednak zostawiona sama sobie. Jak w każdej 

grupie, społeczności potrzebny jest lider, który nałoży odpowiednie ramy 

i zasady, będzie moderować oraz aktywizować uczestników.

Tworząc społeczność, trzeba obrać sobie za cel wejście w obustronną dys-

kusję z uczestnikami, a potem sprawić, żeby oni sami zaczynali ze sobą 

rozmawiać. Chcemy, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć, uzyskać od-

powiedź i żeby każdy czuł, że ma realny wpływ na to, w jakim kierunku 

społeczność się rozwija.

Social media

Dopełnieniem strategii budowy swojej pozycji w świecie on-line jest aktyw-

ne prowadzenie profili w social mediach.

Dzięki aktywności w mediach społecznościowych Twoja firma ma możli-

wość angażowania i przypominania o swoim istnieniu wszystkim poten-

cjalnym klientom. 

Aktywnie prowadzony profil buduje zaufanie i autorytet. Wyobraź sobie, że 

chcesz kupić jakiś produkt w sklepie internetowym. Zanim jednak dodasz 

produkt do koszyka, klikniesz ikonę Facebooka w stopce, wchodzisz na 

fanpage i Twoim oczom pokazuje się post z kartką świąteczną… a mamy 

lipiec. Czy nie wzbudzi to Twojego podejrzenia i nie obniży chęci dokonania 

zakupu?

To jeden z powodów, dlaczego należy mieć aktywnie prowadzone profile 

w social mediach. Inną przesłanką, która działa na naszą korzyść, jest tzw. 

efekt czystej ekspozycji. Polega on na tym, że przywiązujemy się i bardziej 

ufamy temu, co widzimy często. Czasami bywa, że zanim podejmiemy 
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decyzję o zakupie jakiegoś produktu, najpierw musimy zobaczyć kilka razy 

jego reklamę. Ta sama zasada zachodzi w kontekście zaufania do marki.

Wiemy już, że regularne udzielanie się w mediach społecznościowych jest 

ważne. Teraz odpowiemy sobie na pytanie, które platformy będą najbar-

dziej odpowiednie dla Twojego biznesu i na których się skupić.

W zależności od tego, kim jest Twój potencjalny klient, odpowiedni dla Ciebie 

kanał mediów społecznościowych może być inny. Wykorzystaj wiedzę na 

temat demografii poszczególnych platform, żeby móc trafić do odpowied-

niej grupy docelowej. 

Niezależnie od tego, jaką platformę wybierzesz, fanpage na Facebooku to 

podstawa i od niego należy zacząć. Dopiero później warto dobierać kolejne 

kanały, które najbardziej pasują do naszej grupy docelowej. Polecam zrobić 

to stopniowo, ponieważ każda platforma różni się specyfiką i trzeba się jej 

nauczyć. Publikowanie wszędzie tych samych treści nie wystarczy, żeby 

generować ruch i zbudować społeczność, dlatego poświęcenie większej 

uwagi jednej platformie i stworzenie tam grupy aktywnych odbiorców 

będzie lepszym pomysłem niż podzielenie pracy i budżetu reklamowego 

na wszystkie strony.

No właśnie, żeby rozwijać dany kanał w social mediach, potrzebny jest rów-

nież budżet reklamowy. Oczywiście część odbiorców, którzy już są Twoimi 

fanami, może zobaczyć Twój post bez dodatkowej reklamy, ale nowe osoby 

najszybciej pozyskasz właśnie dzięki wpisom sponsorowanym.

Pamiętasz, jak pisałem, że najlepszym sposobem na rozwój profilu społecz-

nościowego jest reklamowanie lejka sprzedażowego? Za pomocą reklam 

generujesz ruch na stronach lądowania, a część z tego ruchu automatycz-

nie trafia na Twoje social media. Jak pisałem wcześniej, nie warto inwe-

stować w reklamę pozyskującą samych fanów, ponieważ i tak Twoje posty 

nie trafią do wszystkich organicznie. Dlaczego? Ponieważ Facebookowi nie 

jest to na rękę. Mimo naszych starań w budowie społeczności, potrzebny 
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jest budżet marketingowy, żeby dzięki reklamie trafić do osób, które już 

nas znają. Na szczęście nie jest to aż tak kosztowne jak reklamowanie się 

nowym grupom odbiorców. Polecam Ci przeznaczyć nawet niewielki budżet 

na podbijanie każdego posta. Targetujemy te reklamy na osoby, które nas 

już znają – fani, osoby, które odwiedziły naszą stronę i grupy odbiorców 

zbudowane z baz mailingowych. Niech będzie to kilkanaście-kilkadziesiąt 

złotych dziennie, w zależności od wielkości naszego biznesu.

Wiesz już, jak ważne jest regularne publikowanie postów na fanpage’u, ale 

nie napisałem jeszcze nic o tym, co należy publikować.

Kiedy byłem dzieckiem, lubiłem oglądać telezakupy. Miałem nawet od-

dzielny kanał telewizyjny, w którym 100% programu to były reklamy różnych 

produktów. Może to dlatego sprzedaż on-line jest mi teraz tak bardzo bliska… 

ale nie o tym teraz. Wspominam o kanale z telezakupami, żeby pokazać 

Ci, jak nie powinny wyglądać Twoje social media. Jeżeli będzie tam tylko 

sprzedaż, nie uda Ci się zaangażować odbiorców i zbudować społeczności.

Publikowane treści muszą dawać jakąś wartość, a ją dajemy w momencie, 

kiedy nasz przekaz spełnia jeden z poniższych warunków:

edukuje lub odkrywa niewiadome

inspiruje

bawi.

Te 3 sposoby na dawanie wartości możesz mieszać z postami sprzedażowy-

mi i produktowymi. W ten sposób Twój fanpage będzie ciekawy i różnorodny, 

a to droga do budowania zaangażowania.

Kolejnym krokiem jest odpowiednia kreacja. Zadbaj o dobrą jakość. Naucz 

się robić dobre zdjęcia i spraw, żeby wpisy pasowały do siebie wizualnie. 

Możesz wykorzystać do tego elementy swojej identyfikacji wizualnej, czy-

li tego jak wygląda Twoja marka. Jeżeli dodajesz jakiś tekst na zdjęcie, 

upewnij się, że ma taki sam font, jaki wykorzystuje Twoja firma. To samo 

dotyczy kolorystyki. Uważaj, żeby nie przesadzić z „fajerwerkami” graficznymi. 
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Z doświadczenia wiem, że ludzie chętniej reagują na posty stworzone natu-

ralnie, bez upiększeń. Wynika to z faktu, że wpis, który jest zbytnio edytowany, 

sprawia wrażenie opublikowanego przez kogoś innego, na przykład agencję, 

co buduje dystans pomiędzy Tobą a odbiorcą.

Staraj się nie publikować zdjęć i materiałów stockowych. Oczywiście są 

one akceptowalne, natomiast im więcej Twoich własnych materiałów, tym 

lepiej!

Social media to też bardzo dobry sposób na pokazanie się od ludzkiej stro-

ny. Już wcześniej pisałem, jak ważne jest pokazywanie w internecie swojej 

twarzy i odkrywanie ludzi stojących za organizacją. To jeden z najlepszych 

sposobów na budowanie zaufania. Pokaż, co aktualnie dzieje się w firmie 

i kto za nią stoi.

Pamiętaj też, żeby każdy post kończyć wezwaniem do działania. Przy wpi-

sach merytorycznych niech będzie to polubienie i komentarz, a przy sprze-

dażowych przekierowanie na stronę. Zawsze należy wyraźnie zakomuniko-

wać, czego oczekujemy od odbiorcy. W innym przypadku stracimy przez 

to wiele niewykorzystanego potencjału.

Osobnym tematem, o którym warto jeszcze wspomnieć w tym podrozdziale 

jest Google Moja Firma. Możesz tutaj przedstawić informacje o swojej fir-

mie, dodać ją do Google Maps, a także otrzymywać opinie. Można też tutaj 

publikować aktualności firmowe - dokładnie tak samo jak w innych Social 

Mediach. Aktywne prowadzenie wizytówki Google może pomóc Twoim 

potencjalnym klientom łatwiej znaleźć Twoją firmę i poprawić jej pozycjo-

nowanie w wyszukiwarce. 

Analiza działań marketingowych

Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz też stwierdzić, czy się opłacało. 

Tą zasadą należy kierować się w nowoczesnym marketingu.
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Dlaczego nowoczesnym? 

Ponieważ marketing w internecie różni się od tradycyjnego tym, że w sieci 

możemy zmierzyć praktycznie wszystko: od wyświetlenia, przez kliknięcie, 

po zakup.

Pamiętasz, jak w poprzedniej części tego rozdziału pisałem o Facebooku 

oraz Google i przetwarzanych przez nich informacjach o swoich użytkowni-

kach? Nie bez przyczyny to robią. Efektem tego jest ich potęga. Powinniśmy 

się od nich uczyć i brać z nich przykład.

W marketingu nie powinniśmy nigdy polegać na swoich założeniach. 

W zamian za to kierujmy się wnioskami wyciąganymi z odpowiedzi klien-

tów i analizą ich działań. To pozwoli nam na jak najlepsze dopasowanie 

się do oczekiwań i potrzeb oraz optymalizację działań w celu osiągnięcia 

najwyższych wyników.

Jak należy analizować dane? 

Jeżeli chodzi o analizę ruchu w internecie, przodującym rozwiązaniem jest 

Google Analytics, czyli bezpłatne narzędzie, które instalujemy na swojej 

stronie internetowej. Dzięki niemu oraz posiadanym przez Google informa-

cjom jesteśmy w stanie sprawdzić, kto przebywał na naszej stronie i jakie 

działania podejmował.

W Google Analytics możesz sprawdzić:

ilość ruchu na Twojej stronie

współczynnik odrzuceń, czyli ile osób wyszło z Twojej strony bez zapo-

znania się z nią

skąd generowany jest ruch na stronie pod kątem geolokalizacji 

współczynnik konwersji, czyli stosunek liczby wyświetleń strony do pod-

jętej przez użytkownika interesującej nas akcji, np. zakupu lub zapisu.
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To oczywiście przykładowe i najbardziej popularne informacje, które mogą 

zainteresować Cię na samym początku. Google Analytics to coś znacznie 

większego. Doświadczony analityk po odpowiedniej konfiguracji tego narzę-

dzia może wyciągnąć z niego bardzo precyzyjne informacje odnoszące się 

do działań podejmowanych przez użytkowników. Z czasem, kiedy na Twojej 

stronie pojawi się większy ruch, polecam Ci zainwestować w specjalistę, 

który pomoże Ci odpowiednio ustawić to narzędzie, określić cele analizy 

i wyciągnąć informacje, które poprawią wyniki Twojej strony. 

Średnia wartość klienta

Jeżeli na swojej stronie sprzedajesz produkty, dobrym pomysłem jest okre-

ślenie średniej wartości każdego odwiedzającego i klienta. Mając te infor-

macje, znacznie łatwiej będzie Ci optymalizować swój marketing. Dzięki 

temu możesz zwiększać zysk bez zwiększania ruchu.

Chodzi o to, żeby określić, jaką średnią wartość ma dla Ciebie każdy klient. 

Tę liczbę możesz wyliczyć, dzieląc wygenerowany obrót przez liczbę klien-

tów. Uśredniony wynik pokaże Ci, ile z perspektywy biznesowej jest wart 

dla Ciebie każdy pozyskany klient. Znając tę kwotę, możesz zmodyfikować 

swój lejek sprzedażowy w celu zwiększenia tego wyniku. Pomyśl, co możesz 

dodatkowo sprzedać klientowi, który kupił Twój produkt główny i dodaj to 

do procesu sprzedaży – cały czas analizuj, jak wpływa to na wyniki.

Testy A/B

Czasami jeden szczegół może zadecydować, czy dana strona będzie sku-

teczna, czy też nie. Może to być nagłówek niedopasowany do odbiorcy albo 

błędnie umiejscowiony formularz lub wezwanie do akcji.

Nie ma nic gorszego, niż obserwowanie słabych statystyk, które nie przy-

noszą Ci zwrotu z inwestycji w reklamę. W takiej sytuacji masz dwa wyjścia… 
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zrezygnować lub coś zmienić. Tylko drugie rozwiązanie pozwoli Twojej firmie 

się rozwijać.

Z pomocą przychodzą testy A/B umożliwiające podzielenie ruchu na kilka 

grup, którym wyświetlana jest inna wersja strony.

Mając informację na temat liczby odwiedzin oraz konwersji każdej z wersji, 

możemy wytypować najlepszą konfigurację, która będzie służyć nam przez 

długi czas w kolejnych kampaniach.

Przy każdej większej kampanii marketingowej, kiedy na strony lądowania 

będą wysyłane duże ilości ruchu, sugeruję tworzyć 2 lub 3 lekko różnią-

ce się warianty. Dzięki temu nie dość, że wytypujesz wersję, która będzie 

przynosić Ci najlepsze rezultaty, to jeszcze całkowicie za darmo uzyskasz 

cenne informacje o swoich klientach – to, czym kierują się w momencie 

podejmowania decyzji i co jest ich „zielonym przyciskiem”.

Budżet na marketing w Twojej firmie

Kiedy klienci pytają mnie o to, jaki budżet powinni przeznaczyć na działania 

on-line, często porównuję to do urządzania wnętrza mieszkania – możli-

wości jest wiele. Można wyposażyć nieruchomość w podstawowe sprzęty 

i meble z Ikei, a z drugiej strony można pójść w marmurowe blaty i krysz-

tałowe żyrandole.

Dlatego odpowiedź brzmi: to zależy.

Wkładanie pieniędzy w marketing nie różni się dużo od tradycyjnych in-

westycji. Jak każda inwestycja, ta też obarczona jest pewną dozą ryzyka 

i szansą na potencjalne korzyści. Tę formę inwestycji odróżnia jednak to, 

że masz bardzo znaczący wpływ na to, jak bardzo zminimalizujesz ryzyko 

i zmaksymalizujesz potencjalną szansę na sukces. Sposobów znasz już 
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mnóstwo, ponieważ w poprzednich rozdziałach nauczyliśmy się bardzo 

dużo na temat marketingu w internecie.

To, jaki budżet zaczniesz przeznaczać na promocję, w głównej mierze zależy 

od Twojej aktualnej sytuacji i możliwości. Marketing to nie jest jednak coś, 

na czym powinno się oszczędzać, ponieważ bagatelizowanie go nigdy nie 

doprowadzi Twojej firmy do sukcesu. To tak, jakby siedzieć przed pustym 

kominkiem z nastawieniem, że kupi się drewno na opał wtedy, kiedy będzie 

już się palić i będzie ciepło. To tak nie działa. Żeby coś wyciągnąć, trzeba 

najpierw włożyć.

Ile więc potrzebujesz włożyć, żeby rozpalić pierwszy ogień?

W zależności do rodzaju biznesu, branży i sposobu sprzedaży działania 

marketingowe pochłaniają od około 10% do około 30% dochodu firmy. Taki 

budżet musi być uszyty na miarę dla Twojej firmy.

Przy planowaniu budżetu marketingowego warto brać pod uwagę czyn-

niki takie jak:

1. możliwości finansowe firmy (oczywistość warta podkreślenia),

2. wielkość i ilość konkurencji oraz jej działalność reklamową,

3. grupa odbiorców, do której będziemy kierować działania reklamowe 

(jakie są najlepsze metody komunikacji, aby do niej dotrzeć?),

4. dojrzałość marki – jak długo istnieje na rynku, czy dopiero na nim za-

debiutowała? Im mniej dojrzała marka, tym większych nakładów na 

marketing zazwyczaj potrzebujemy,

5. cele firmowe oraz wizja jej rozwoju, zarówno te określone w konkret-

nych wartościach i ambitnych KPI, jak i te o charakterze strategicznym 

(np. nowy kanał dystrybucji produktów itd.). Musisz wiedzieć, do czego 

dążysz.
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Jeśli założysz, że masz 5000 zł na ogólny marketing, to taką kwotę trzeba 

podzielić na odpowiednie kanały, np. reklamy Facebook, reklamy Google 

Ads, prowadzenie social media, content marketing.

W zależności od tego, kto będzie przygotowywał materiały – czy Twój zespół, 

czy agencja – musisz brać pod uwagę koszty ich wytworzenia. Dobrze jest 

znać cenę produkcji wszystkich tematów marketingowych, aby w przy-

szłości móc szybko oceniać zyskowność działań – nawet duże korporacje 

dokładnie znają takie koszty.

Jak widzisz, część budżetu wydasz na przygotowanie do kampanii – treści, 

grafiki, wideo. Osobiście starałbym się wydawać na to maksymalnie 40% 

zakładanego budżetu. Resztę przeznacz na kampanie reklamowe i na ich 

obsługę.

Weź pod uwagę, że im wyższe budżety reklamowe, tym (najczęściej) więcej 

płacisz za obsługę, ale wtedy Ci się to już zdecydowanie opłaca.

Często słyszymy pytanie: Ile pieniędzy wydać na Facebooka, a ile np. na 

Google Ads? Odpowiedź jest prosta – wydaj więcej tam, gdzie jest więcej 

Twoich potencjalnych klientów. Sprawdź to i z czasem przeznacz więcej 

finansów tam, gdzie pojawiają się bardziej opłacalne zamówienia (gdzie 

jest większy ROAS2). Ten element trzeba stale monitorować i optymalizować.

O czym warto pamiętać podczas tworzenia swojego budżetu marke-

tingowego?

1. Czy moja strona jest odpowiednio przygotowana (czy dobrze wygląda 

i konwertuje)?

2. Gdzie są moi klienci i jakie są ogólne koszty pozyskania klienta? Da się to 

znaleźć w Google. A może masz już jakichś klientów i możesz to policzyć?

2 Współczynnik zwrotu nakładów na reklamę pozwalający strategicznie zarządzać stawkami w celu zwiększenia 

konwersji i przychodów. Wyliczany jest ze wzoru: (Przychód / Koszt) x 100%.



3. Czy mam zespół do obsługi potencjalnej rosnącej liczby klientów?

4. Czy mam zespół do obsługi posprzedażowej?

5. Określ swoje KPI (ang. key performance indicator – wskaźniki sukcesu), 

po których będziesz weryfikować swoje działania, i ustal odpowiedni 

dla nich czas.
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Obiło Ci się kiedyś o uszy takie stwierdzenie: „mój biznes pracuje i zarabia, 

kiedy ja śpię”? Jest to możliwe dzięki automatyzacji.

W poprzednim rozdziale omówiłem, czym jest lejek sprzedażowy. Teraz 

pora ujawnić trochę szczegółów technicznych, jak to działa, że działa… i to 

samodzielnie.

Do automatyzowania lejka sprzedażowego, a dokładnie procesów, które 

dzieją się w lejku, wykorzystujemy systemy typu marketing automation. 

Są to narzędzia marketingowe, które – uprzednio odpowiednio skonfigu-

rowane – mogą komunikować się z klientem i wyręczać nas w zadaniach 

standardowo wykonywanych ręcznie. 

Działa to na zasadzie przyczyn i skutków. O co chodzi?

Można to porównać do dzwoneczka w recepcji. Klient podchodzi do lady, 

uderza dzwoneczek (wykonuje jakąś akcję) i po chwili zjawia się ktoś, żeby 

mu pomóc.

Tak to działa w tradycyjnym świecie, gdzie ludzie wykonują pracę. W świecie 

wirtualnym działa to bez ingerencji człowieka.

Klient wykonuje akcję, na przykład otwiera wiadomość e-mail z promocją. 

Następnie system odczytuje tę akcję i sprawdza, czy przypadkiem nie ma do 

wykonania jakiegoś zadania. Jeżeli wcześniej skonfigurujesz automatyzację 

na tę akcję, system wykona zaplanowane działanie. Na przykład: „jeżeli ktoś 

otworzy daną wiadomość, poczekaj 24 godziny, a następnie sprawdź, czy 

klient dokonał zakupu produktu X – jeżeli nie, wyślij mu kod rabatowy, jeżeli 

tak, zaproponuj mu kolejny produkt uzupełniający”.
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Jeżeli pierwsza wiadomość została wysłana do 1000 osób, zajęłoby nam 

wiele godzin, żeby sprawdzić, kto otworzył wiadomość, kto dokonał zakupu, 

a do kogo wysłać kod rabatowy. Dzięki automatyzacji poświęcamy 10 minut 

na stworzenie odpowiedniego lejka przyczynowo-skutkowego i pozwalamy, 

żeby praca wykonywała się za nas.

Możemy to też wykorzystać na przykład do:

wysyłania automatycznych wiadomości zaraz po zapisie w formularzu 

kontaktowym,

wysyłaniu bezpłatnych materiałów po zapisie do bazy mailingowej, 

rozpoczynaniu kolejek edukacyjnych na temat obsługi produktu (serii 

maili wysyłanych w odstępach czasowych).

Poniżej przykładowa lista działań, które mogą rozpoczynać automatyzacje:

zapis do bazy mailingowej,

otwarcie maila,

kliknięcie linku w mailu,

dodanie do konta klienta znacznika lub tagu,

dodanie do konta klienta dodatkowego pola o konkretnej treści np. 

w polu Miasto pojawi się wartość Warszawa,

Automatyzacja wykonań w 1Active Campaign

http://two-colours.com/activecampaign
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zakup produktu,

wejście osoby, którą mamy na naszej liście mailingowej, na naszą stronę 

www (wymaga to zainstalowania specjalnego kodu na stronę),

odpowiedź na maila,

porzucony koszyk.

Systemy do marketing automation często służą również jako CRM (ang. 

Customer Relationship Management). To pozwala na przechowywanie 

wszystkich informacji o Twoich potencjalnych klientach w jednym miejscu.

Możesz utworzyć specjalne pola dodatkowe na takie informacje jak: 

Zainteresowania, Główny problem, Miejscowość, Numer telefonu itd., które 

posłużą Ci do filtrowania Twojej bazy. Dzięki temu, jeżeli będziesz mieć po-

trzebę wyszukania wszystkich osób z Warszawy, będzie można to zrobić pro-

stą komendą „przefiltruj wszystkie kontakty, które mają w polu Miejscowość 

wartość Warszawa”. 

Kontakty można podzielić również na bazy tematyczne oraz dodatkowo ta-

gować (nadawać znaczniki). Znaczniki mogą służyć do oznaczania, w jakich 

akcjach marketingowych brał udział dany klient, co kupił i gdzie się zapisał.

Zbierając te informacje, możemy personalizować komunikację i automa-

tyzować wiele procesów.

Ciekawym rozwiązaniem jest też zintegrowanie wysyłki SMS, dzięki czemu 

na danym etapie automatyzacji można wysłać klientowi automatyczną 

wiadomość na telefon.

Jaki system do automatyzacji polecam?

Zdecydowanie 1Active Campaign. To jedno z najbardziej zaawansowa-

nych, a zarazem najprostszych w obsłudze narzędzi do automatyzacji mar-

ketingu. Poniżej wypisałem listę zalet i funkcjonalności, które mogą Cię 

http://two-colours.com/activecampaign
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zainteresować. Jeżeli będziesz się zastanawiać nad innym rozwiązaniem, 

koniecznie sprawdź, czy otrzymasz te same możliwości.

1. Dostępne integracje i łatwość połączenia z systemem innych rozwiązań 

takich jak: sklep internetowy, narzędzia do tworzenia formularzy, Twoja 

strona internetowa. To bardzo ważne, żeby móc się połączyć z innymi 

aplikacjami, ponieważ tylko wtedy automatyzacja marketingu będzie 

miała sens.

2. Możliwość wysyłania e-maili do określonych list mailingowych.

3. Płatność od unikatowych kontaktów. Niektóre systemy liczą opłaty za 

to, że jeden kontakt jest w kilku listach mailingowych, czyli jeśli jeden 

klient zapisze się na webinar, kupi produkt i pobierze e-booka, będziesz 

płacić za niego jak za trzy osoby.

4. Graficzny edytor do tworzenia automatyzacji.

5. Możliwość połączenia z systemem strony internetowej i śledzenie, które 

zakładki z Twojej strony przegląda dany klient.

6. Historia działań danego kontaktu, żeby można było sprawdzić wszystkie 

akcje podejmowane przez daną osobę.

7. Możliwość dzielenia kontaktów na oddzielne listy.

8. Możliwość nadawania tagów/znaczników.

9. Personalizacja wiadomości.

10. Segmentacja, czyli filtrowanie kontaktów na podstawie tego, do jakich 

list należą i jakie wartości mają w polach dodatkowych.

To oczywiście niewielka część możliwości oferowanych przez to narzędzie, 

ale są to główne funkcjonalności, które warto najpierw opanować. 

Personalizacja i segmentacja

Kiedyś wystarczył prosty przekaz reklamowy skierowany do wszystkich, 

dzisiaj to już za mało. Z poprzednich rozdziałów dowiedzieliśmy się, jak 

ważne jest zbieranie informacji o klientach i dopasowanie przekazu do 

grupy docelowej. Teraz wykorzystamy to w 100%.
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Pozyskując szczegółowe informacje od swoich klientów, możesz zacząć 

personalizować komunikaty, które od Ciebie wychodzą. Narzędzia e-mail 

marketingowe mają najczęściej możliwość wstawienia w odpowiednich 

miejscach wartości z pól dodatkowych. Dzięki temu można wysłać sper-

sonalizowaną wiadomość, w której podstawiamy na przykład imię sub-

skrybenta w tekście. Jest to powszechnie stosowana praktyka i bardzo 

dobrze działa, bo coś skierowanego bezpośrednio do danej osoby ma 

o wiele lepszy odbiór niż coś skierowanego do wszystkich. 

Podstawianie imienia w mailu lub tytule wiadomości jest czymś, co robią 

wszyscy… a my chcemy się wyróżnić! Co zatem powiesz na wyświetlanie 

imienia danej osoby na Twojej stronie lądowania? Jest to możliwe, ponie-

waż w mailu możesz stworzyć specjalny link z zaszytym parametrem, pod 

którym automatycznie będzie podpinać się imię, np. www.domena.xyz/

landing/?imie=%firstname%. W tym przypadku wysyłamy wiadomość do 

bazy i każdy subskrybent, który ma w systemie uzupełnione imię, zamiast 

fragmentu %firstname% zobaczy właśnie swoje imię np. www.domena.xyz/

landing/?imie=dawid.

Oczywiście w każdym systemie do wysyłania maili nazwa pola imię będzie 

inna, %firstname% to tylko przykład.

Przy odpowiedniej konfiguracji strona będzie przyjmowała parametr imię, 

a wtedy można wyświetlić imię odbiorcy w dowolnym miejscu, do którego 

wyślemy ruch z maila.

Tym sposobem możesz spersonalizować swoje wiadomości i ofertę nie 

tylko imieniem. Masz tutaj nieskończone możliwości! Możesz na przykład 

stworzyć lejek sprzedażowy, w którym system na pewnym etapie generuje 

dedykowany kod rabatowy i wyświetla go na stronie z ofertą razem z licz-

nikiem odliczającym do jego wygaśnięcia.

Twoja wyobraźnia i pomysłowość jest jedynym ograniczeniem!
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Personalizacja to jedno, z drugiej strony mamy jeszcze segmentację, czyli 

grupowanie bazy odbiorców w zależności od jej preferencji.

Segmentację można przeprowadzić na wiele sposobów, dzieląc kontakty 

na grupy w zależności od ich aktywności, kupowanych produktów, oraz 

od tego, na jakie listy się zapisali i jakich odpowiedzi udzielili w ankietach.

Co innego będziesz wysyłać osobie, która dopiero zapisała się do Twojej 

bazy mailingowej, a co klientowi, który przeszedł już cały lejek sprzedażowy 

i kupił Twój główny produkt.

Wykorzystaj te informacje, żeby dopasowywać komunikaty i zwiększyć 

szansę na konwersję.

Przydatne linki:
1 Active Campaign - system do automatyzacji marketingu i newslettera 

https://two-colours.com/activecampaign
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Każda podróż ma zawsze jakiś koniec, a każdy koniec jest początkiem 

czegoś nowego. Ty również, kiedy skończysz czytanie tej książki, możesz 

zacząć przekuwać wiedzę w praktykę.

To dopiero początek i czubek góry lodowej – możliwości, jakie stoją przed 

Tobą i Twoją firmą. Pewne jest tylko jedno – zmiana. Zmiana, która dzieje 

się na naszych oczach i która postępuje coraz szybciej.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest dopasowanie siebie i formy 

prowadzenia biznesu do stale zmieniającego się świata. Bagatelizowanie 

marketingu w internecie, pracy zdalnej i nowoczesnych technologii w per-

spektywie następnych lat zdecydowanie będzie powodem upadku wielu 

firm. Dla innych będzie to zaś sposób na odniesienie wielkiego sukcesu, 

dlatego cieszę się, że jesteś na końcu tej książki, bo to oznacza, że należysz 

do tej drugiej grupy.

Wierzę, że w trakcie czytania w Twojej głowie pojawiło się wiele nowych 

pomysłów. Jeżeli chcesz, to napisz do mnie maila i podziel się wrażeniami 

po lekturze. Będzie mi bardzo miło: dkotrys@two-colours.com.

Zapraszam Cię też do poszerzania swojej wiedzy. Na stronie online.two-

-colours.com znajdziesz kursy wideo, w których razem z innymi ekspertami 

rozwijamy tematy poruszone w książce i pokazujemy w praktyce, jak pro-

wadzić marketing w internecie. 

Dzięki wielkie i do zobaczenia!

Przydatne linki:
Two Colours - strona naszej agencji 

https://two-colours.com

Active Campaign - system do automatyzacji 

marketingu i newslettera 

https://two-colours.com/activecampaign

SeoHost - polecany przez Two Colours serwer i 

domeny

https://two-colours.com/hosting

PayByLink - bramka płatności

https://two-colours.com/paybylink

PayU - bramka płatności

http://two-colours.com/payu 

Elementor - wtyczka do Wordpress, kreator stron

https://two-colours.com/elementor 

Astra - szybki szablon Wordpress

https://two-colours.com/wpastra 

Virusdie - antywirus do zabezpieczenia strony

https://two-colours.com/virusdie

UpdraftPlus - wtyczka do Wodrpess do wykonywania 

kopii zapasowych

https://two-colours.com/updraftplus

Korzystając z poniższych linków w otrzymam niewielką nagrodę w postaci prowizji za Twój zakup. Ze wszystkich 

poniższych narzędzi korzystam na codzień i polecam je z całego serca. - Dawid Kotrys

mailto:dkotrys%40two-colours.com?subject=
https://online.two-colours.com
https://online.two-colours.com
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