
10 przykazań klienta SEO
Czyli jak rozmawiać z SEOwcem

Preambuła:
„Jam jest SEOwiec Twój, 

którym Cię wywiódł z filtrów 
i płatnych kanałów niewoli”

Grzegorz Strzelec
Katowice – 10 maja 2019



I. Nie będziesz miał SEOwców cudzych przede mną
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„Zatrudnili raz SEOwca
W firmie co miał głos kierowca
rzucił chyżo – twórzmy treści!
(i co?) firma w celach się nie mieści”



I. Nie będziesz miał SEOwców cudzych przede mną

3

Marketing

ITZarząd

Sprzedaż

SEO 

Taka struktura, to 
najczęstsza przyczyna 
problemów 
komunikacyjnych – SEO 
POWINNO działać w
procesie firmy, a nie 
obok.



I. Nie będziesz miał SEOwców cudzych przede mną
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Marketing

ITZarząd

Sprzedaż

SEO ☺



I. Nie będziesz miał SEOwców cudzych przede mną

5

Czy dobrze 
prowadzony 
proces daje 
efekty? Przykład z 
ostatnich miesięcy



II. Nie będziesz mówił SEO nadaremno
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„Pan Szef na Google postawił,
sociale na pastwę zostawił,
Google serwis zbanował
i przychody wyzerował.”



II. Nie będziesz mówił SEO nadaremno
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Pozycja Tylko SEO

koszt stały – pracownik 5 000 zł 

koszt stały - utrzymanie strony 1 000 zł 

koszt stały - utrzymanie biura 2 500 zł 

koszt stały - pensja szefa 2 500 zł 

koszty kampanii 5 000 zł 

koszty całkowite 16 000 zł 

ruch z kampanii 10 000 sesji

koszt pozyskania sesji 1,60 zł 

wartość sesji 2,00 zł 

przychód 20 000 zł 

dochód 4 000 zł 

ROI (zwrot z inwestycji) 25%



II. Nie będziesz mówił SEO nadaremno
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Pozycja Tylko PPC

koszt stały – pracownik 5 000 zł 

koszt stały - utrzymanie strony 1 000 zł 

koszt stały - utrzymanie biura 2 500 zł 

koszt stały - pensja szefa 2 500 zł 

koszty kampanii 10 000 zł 

koszty całkowite 21 000 zł 

ruch z kampanii 10 000 sesji

koszt pozyskania sesji 2,10 zł 

wartość sesji 2,00 zł 

przychód 20 000 zł 

dochód - 1 000 zł 

ROI (zwrot z inwestycji) -5%



II. Nie będziesz mówił SEO nadaremno
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Pozycja Tylko SEO Tylko PPC SEO+PPC

koszt stały – pracownik 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

koszt stały - utrzymanie strony 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

koszt stały - utrzymanie biura 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 

koszt stały - pensja szefa 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 

koszty kampanii 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 

koszty całkowite 16 000 zł 21 000 zł 26 000 zł 

ruch z kampanii 10 000 sesji 10 000 sesji 20 000 sesji

koszt pozyskania sesji 1,60 zł 2,10 zł 1,30 zł 

wartość sesji 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

przychód 20 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 

dochód 4 000 zł - 1 000 zł 14 000 zł 

ROI (zwrot z inwestycji) 25% -5% 54%

Skalowanie i łączenie kampanii może mieć sens



II. Nie będziesz mówił SEO nadaremno
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Pozycja Tylko SEO Tylko PPC SEO+PPC

koszt stały – pracownik 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

koszt stały - utrzymanie strony 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

koszt stały - utrzymanie biura 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 

koszt stały - pensja szefa 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 

koszty kampanii 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 

koszty całkowite 21 000 zł 21 000 zł 31 000 zł 

ruch z kampanii 10 000 sesji 10 000 sesji 20 000 sesji

koszt pozyskania sesji 2,10 zł 2,10 zł 1,55 zł 

wartość sesji 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

przychód 20 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 

dochód - 1 000 zł - 1 000 zł 9 000 zł 

ROI (zwrot z inwestycji) -5% -5% 29%

Skalowanie i łączenie kampanii może mieć sens



III. Pamiętaj, abyś dzień zapłaty SEOwcowi święcił
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„SEOwiec wystawił fakturę, 
lecz firma pokazała “kulturę”,
faktura już rok w księgowości,
a w ZUSie nie mają litości.”



III. Pamiętaj abyś dzień zapłaty SEOwcowi święcił
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SEO

EKONOMIKA

Wiele firm, w tym SEO, od utraty płynności dzieli jedna FV!



IV. Czcij… no dobra ☺ - SZANUJ SEO i analitykę swoją
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„Na pozór trzymali się w kupie,
lecz SEOwca mieli w… nosie ;)
konkurencja SEOwca lubiła
i liderem na rynku zrobiła.”



IV. Czcij… no dobra ☺ - SZANUJ SEO i analitykę swoją
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Idea Emocje
FB/

Direct/
PPC

SEO

Tworzymy strony w emocjach, często zapominając o SEO

Tworzenie



IV. Czcij… no dobra ☺ - SZANUJ SEO i analitykę swoją
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Koncepcja

Zawartość

Projekt

Kodowanie

Testy Wdrożenie

Noooo…. Teraz zamówmy SEO ☺



Projekt

IV. Czcij… no dobra ☺ - SZANUJ SEO i analitykę swoją
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Koncepcja

Zawartość Kodowanie

Testy Wdrożenie

Kontynuacja procesu SEO

SEO SEO

SEO SEO

SEO SEO

Rynek
Potencjał

Frazy
Linki wew

Testy

Architektura

Wymagania

Monitoring



IV. Czcij… no dobra ☺ - SZANUJ SEO i analitykę swoją
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Brandowe

Zasięgowe

Informacyjne

Produktowe

Public Relations

Świadomość

Zainteresowanie

Zakup

Tradycyjna reklama

Reklama Natywna

Content Marketing

Lead Generation

Typ frazy Ścieżka zakupowa Forma reklamy

Te formy 
nie zawsze 
sprzedają 
od razu

Za pomocą SEO nie zawsze od razu osiągamy konwersję!



V. Nie zabijaj SEO pomysłami - “I have a dream”
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„Serwis miał sidebar “powiązane”,
ktoś stwierdził – to na ubicie skazane,
sidebar zlikwidowali
i strony sierotki zyskali.”



V. Nie zabijaj SEO pomysłami - “I have a dream”
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V. Nie zabijaj SEO pomysłami - “I have a dream”
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Przed Po

Zmiany bez konsultacji z SEO, często kończą się kłopotami



V. Nie zabijaj SEO pomysłami - “I have a dream”
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Konsultuj z SEO jak 
zmiana może wpłynąć 

na wyniki

Mapuj strukturę serwisu przed zmianami

Wdrażaj na wersji testowej, aby potwierdzić 
zmiany po przeróbce (np. Sitebulb)

Kanoniczność
Struktura

Linkowanie 
wew.

Błędy 4xx



VI. Nie cudzoł… tfu, nie debatuj z IT za plecami SEO
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„IT poszło w Javascripty,
kodowali niebywale,
Klient cieszył się jak dziecko,
Google nie odczytał wcale.”



VI. Nie cudzoł… tfu, nie debatuj z IT za plecami SEO
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Tak, Google umie całkiem 
nieźle w JS

Tak, od dwóch dni 
renderuje w Chrome 74

Czy to oznacza że JS to nie 
kłopot dla SEO?



VI. Nie cudzoł… tfu, nie debatuj z IT za plecami SEO
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Google+ HTML Snapshot

Czy jest 
rozwiązanie?



VI. Nie cudzoł… tfu, nie debatuj z IT za plecami SEO
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W większości przypadków to 
bezpieczne i łatwiejsze do 

kontrolowania 

W przypadku serwisów w 
Google News – póki co 

KONIECZNE

SSR

Twórz w JS, 
ale pod warunkiem, 
że kod JavaScript 
odpowiedzialny za 
renderowanie HTML 
wykonuje się na 
serwerze, a nie w 
przeglądarce.



VI. Nie cudzoł… tfu, nie debatuj z IT za plecami SEO
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DEV z dobrą 
wiedzą SEO

SEO z dobrą 
wiedzą DEV

To ludzie, których 
potrzebujesz do JS 
renderowanego w 
przeglądarce, aby 
zrobić dobre SEO. 

Ile firm może sobie 
na to pozwolić? 

Serwis 100% w JS z SSR –
omnicalculator.com



VII. Nie kradnij transferu klienta swego
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„Lightouse świeci na czerwono,
w lapku już bateria pada,
firma ma przepiękne zdjęcia, 
lecz konwersja ciągle spada.”



VII. Nie kradnij transferu klienta swego

28

Tak, ale są pewne granice

Tak i to dążąc do 0ms ☺

Nie, lub nie zbadano wpływu 

(QUIZ) 
Czy powinniśmy 
optymalizować 
szybkość i czy 
ma to wpływ na 
SEO?



VII. Nie kradnij transferu klienta swego
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Crawl budget Longtail Konwersja

Speed to lepiej bo:



VIII. Nie mów fałszywych opowieści o jednorożcu SEOwcowi swemu
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„Firma świat już podbić chciała
SEO zarys zrobił tęgi
lecz o jutrze zapomniała
i skróciły się zasięgi…”



VIII. Nie mów fałszywych opowieści o jednorożcu SEOwcowi swemu
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Strategia 
krótkoterminowa

Rzeczywistość Często Lokalnie

Strategia 
długoterminowa

Wizja Globalnie

Twoje 
ograniczenia

Twoje szanse

SEOwcowi nie masz sprzedać swojego biznesu, tylko dać mu szansę 
go nie utopić. Niebieskie to szansa na realizację czerwonego!



IX. Nie pożądaj efektów na początku SEO swego
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„Gdy SEOwiec audyt zrobi
i strategię opracuje,
nie myśl, że to koniec drogi 
i top10 Ci zbuduje.”



IX. Nie pożądaj efektów na początku SEO swego
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SEO to złożony proces, 
są czasem quick wins, 
jednak większość 
efektów jest organicznie 
odsunięta w czasie. 

Utrzymanie zaufania do 
SEO i brak nerwowych 
reakcji to często 
fundament powodzenia.



X. Ani żadnej rzeczy, która od SEOwca niezależna jest
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„U mnie wszystko na zielono.
No, a u mnie czerwień świeci.
Personalizacja działa,
o tym wiedzą nawet dzieci.”



X. Ani żadnej rzeczy, która od SEOwca niezależna jest
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Gdy sprawdził manager

Gdy „sprawdziłem” ja

Tak było – naprawdę ☺
Że co, że CTRL+Shift+J?
Ja? W życiu ;) 



X. Ani żadnej rzeczy, która od SEOwca niezależna jest
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Uwaga! Gdy dobierzemy CTA wbrew intencji użytkownika, 
można osiągnąć odwrotny efekt!

CTA

CTA



KONKURS! Napisz rymowankę o tej prezentacji ☺
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„Gdy pióro już nawet nie czuje,
że o SEO mu się rymuje,
wstaw wierszyk na Fejsbuku
i za darmo szkolenie zabukuj*.”

Szkolenie SEOtour 2019
22 maj - Warszawa
29 maj - Kraków
05 cze - Wrocław
12 cze - Katowice
19 cze – Gdańsk

Zapisy:
https://seoplanner.pl
lub zagadaj na FB/LKDN

no i mailem też można ☺
gstrzelec@seoplanner.pl

*Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej lajków do 
swojej rymowanki o SEO. Post, pod którym można 
wstawić rymowankę, będzie na grupie FB Festiwal 
SEO. Konkurs trwa do 12 maja 2019.



Dziękuję!

Grzegorz Strzelec
gstrzelec@seoplanner.pl

mailto:gstrzelec@seoplanner.pl

