
O PÓŁNOCY W GOOGLE
60 minut potrzebne na analizę spadków i 
wyciągnięcie wniosków



CZEŚĆ!

początki SEO u Artura
na studiach



CZEŚĆ!

uratowałem po spadkach
ponad 50 serwisów



FAKTY.



Fakty: Numer 1

wyścig w SEO trwa cały czas



Fakty: Numer 2

wszyscy notują spadki



Fakty: Spada Google w Google



Fakty: Spada YouTube w Google



Fakty: Numer 3

update nie jest przyczyną spadku



Fakty: Numer 4

spadek jest zawsze spowodowany 

konkretnym czynnikiem



Fakty: Numer 4

SEO to 200 czynników, do których należą:

■ elementy techniczne,

■ składniki treści,

■ linki zewnętrzne,

■ ?



Fakty: Numer 5

Co mówi SEO, gdy serwis zanotuje spadek?



INTENCJA.



Intencja: Google WIE najlepiej



Intencja: Google WIE najlepiej, ale czy na pewno?



Intencja: Pamiętacie październik 2018?



Intencja: Pamiętacie październik 2018?

Artykuły:

■ objawy cholesterolu,

■ przyczyny cholesterolu,

■ jak obniżyć poziom cholesterolu,

■ dobry i zły cholesterol.



Intencja: Pamiętacie październik 2018?

Cholesterol - dobry i zły, przyczyny i objawy, jak obniżyć?

■ h2: objawy cholesterolu,

■ h2: przyczyny cholesterolu,

■ h2: jak obniżyć poziom cholesterolu,

■ h2: dobry i zły cholesterol.



Intencja: Następnie marzec 2019



Intencja: I dalej



Intencja 

“Musi istnieć zaindeksowana struktura odpowiadająca danemu zapytaniu 

/ intencji. Jeżeli takiej struktury nie ma, to Google zwraca to, co według 

niego pasuje najlepiej.”

Sebastian Heymann

https://www.devagroup.pl/blog/sebastian-heymann-wywiad-po-semkrk14



NA POCZĄTEK.



Na początek: Co dokładnie?

■ Fraza

■ URL np. wszystkie frazy pod jednym adresem URL

■ Grupa URLi pod tym samym widokiem np. strona produktu

■ Grupa fraz np. kategoria i produkty kategorii

■ Cały serwis

/lokalna



Na początek: Kiedy?

■ okres bez dużych aktualizacji (mniej czynników)

■ po dużej aktualizacji (więcej czynników)



ANALIZA.



Analiza: Dlaczego?

■ Targetowanie fraz / Intencja

■

■

■



Analiza: Dlaczego?



■ Targetowanie fraz / Intencja

■ Czynniki treści

■

■

Analiza: Dlaczego?



Analiza: Czynniki treści

■ optymalizacja title oraz h1

■ liczba wyrazów w artykule

■ występowanie frazy bezpośredniej oraz fraz pośrednich

■ strongi i alty



Analiza: Dlaczego?

■ Targetowanie fraz / Intencja

■ Czynniki treści

■ Linki przychodzące

■



Analiza: Linki przychodzące

■ przyrosty / spadki linków

■ % linków “dopasowanych do frazy”

■ liczba domen odsyłających

■ podział follow / nofollow / ugc / sponsored / canonical



Analiza: Dlaczego?

■ Targetowanie fraz / Intencja

■ Czynniki treści

■ Linki przychodzące

■ Elementy techniczne



Analiza: Elementy techniczne

■ błędy crawlowania (4**, 5**)

■ stan witryny we wszystkich prefixach / usługa

■ robots.txt, meta robots, canonical

■ linkowanie wewnętrzne



PRZYKŁADY.



Przykłady: kredyty hipoteczne



Przykłady: kredyty hipoteczne



Przykłady: kredyty hipoteczne



Przykłady: pozycjonowanie stron



Przykłady: ustawa deweloperska



Przykłady: ustawa deweloperska

■ optymalizacja h1 i title 

(“tekst ustawy deweloperskiej” na “ustawa deweloperska”)

■ dodanie treści 

■ poprawa linkowania wewnętrznego do tego URLa



Przykłady: ustawa deweloperska



Przykłady: cały serwis nr 1



Przykłady: (prawie) cały serwis nr 2



Przykłady: (prawie) cały serwis nr 2



Przykłady: (prawie) cały serwis nr 2



Przykłady: (prawie) cały serwis nr 2



Przykłady: cały serwis nr 3



Przykłady: cały serwis nr 3

■ błędy 4**

■ błędne przekierowania 3**

■ proste automatyczne linkowanie

wewnętrzne



Przykłady: cały serwis nr 3



PODSUMOWANIE.



Podsumowanie: kolejność

■ co?

■ kiedy?

■ DLACZEGO



Podsumowanie: dlaczego?

INTENCJA.



Podsumowanie: dlaczego?

CZYNNIKI TREŚCI LINKI PRZYCHODZĄCE ELEMENTY TECHNICZNE

optymalizacja title oraz h1 przyrosty / spadki linków błędy crawlowania (4**, 5**)

liczba wyrazów w artykule % linków “dopasowanych do frazy” stan witryny na wszystkich prefixach 
/ usługa

frazy bezpośrednie oraz pośrednie liczba domen odsyłających meta robots / robots.txt / canonical

strongi i alty podział linków follow / nofollow / ugc / 
sponsored / canonical

linkowanie wewnętrzne



ŚLICZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.



Sebastian Heymann
Head of SEO

sebastian.heymann@eactive.pl
www.eactive.pl

https://www.eactive.pl

