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Jeżeli idziemy do sklepu spożywczego kupić masło,
ponieważ mamy taką potrzebę, to wiemy, że gdy o nie
poprosimy sprzedawcę, to dostaniemy masło - a nie
margarynę.

Jak mieć pewność, że sprzedawca (czyli firma SEO)
sprzeda nam masło (czyli prawdziwą usługę SEO),     
 a nie margarynę (czyli "coś") ?

Odpowiedź jest prosta -  aby uniknąć podpisania
umowy, której potem będziesz żałować (lub nie będzie
mógł przez długie miesiące rozwiązać), powinieneś      
 o SEO wiedzieć więcej niż usłyszysz od telemarketera 
 w trakcie rozmowy sprzedażowej LUB przeczytasz       
 w jednej z wielu ofert, jakie dzisiaj wszyscy dostajemy 
 w hurtowych ilościach na nasze skrzynki pocztowe.

Logiczne, prawda?

To dlaczego tak wiele osób decyzję odnośnie
współpracy z firmą SEO podejmuje bez znajomości
tematu? 

Dlaczego tak wiele osób bezgranicznie wierzy we
wszystko to, co powie mu w kwestii SEO telemarketer,
zamiast odważnie stawiać pytania - a niekiedy nie bać
się negować tego, co słyszy?

Chcesz dowiedzieć się, jak mądrze wybrać firmę SEO?
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Jednak już wieki temu człowiek zauważył, że zamiast
zajmować się wszystkim, lepiej 
być specjalistą w swoim fachu 
i sprzedając wiedzę kupować 
potrzebne produkty i usługi 
od osób, które są specjalistami 
w innych dziedzinach. 

opracowywanie strategii rozwoju firmy, 
szukanie nowych sposobów pozyskiwania klientów, 
podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług, 
zarządzanie pracownikami,

Znam wiele przykładów stron, które są dobrze
widoczne w Google, a przy których nie pracowała żadna
firma SEO. Na przestrzeni kilkunastu lat rozmawiałem 
z osobami, które samodzielnie doprowadziły swoje
serwisy na szczyty wyników wyszukiwania Google. 

Nigdy nie było to proste - w każdym przypadku            
 za sukcesem stały duże nakłady pracy, 
idące w dziesiątki godzin w skali 
miesiąca, które właściciel, zamiast
przeznaczać na kluczowe, z punktu 
widzenia firmy, działania, takie jak:

poświęcał na budowanie widoczności strony w Google. 

Nie twierdzę, że nie ma to sensu. 

1. Czy można samodzielnie
pozycjonować stronę?
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z jednej strony skupić maksimum                       
 uwagi na kluczowe obszary w firmie                   
 (rozwój oferty, doskonalenie                          
 produktów czy usług,  podnoszenie         
 standardów obsługi klienta                                         
 czy budowanie zespołu),
a z drugiej, wykorzystując wiedzę                   
 specjalisty SEO, może on szybciej osiągnąć                
 zakładane efekty, przy okazji unikając               wielu
błędów wynikających z braku wiedzy.

Dzisiaj żyjemy w czasach, w których specjalizacja
ogrywa kluczową rolę w każdym obszarze naszego
życia.

Zatrudnienie eksperta od pozycjonowania pozwala
właścicielowi strony:

Możesz samodzielnie prowadzić działania
pozycjonerskie, bez konieczności współpracy z firmą
SEO. Jednak jeżeli trafisz na dobrego specjalistę to
korzystając z jego wiedzy i doświadczenia znacząco
przyspieszysz proces zwiększania widoczność Twojej
strony w Google.

1. Czy można samodzielnie
pozycjonować stronę?

Zapamiętaj!
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Ile trwa pozycjonowanie
strony?

Mnogość czynników, które wpływają na widoczność
strony w Google, oraz złożoność algorytmu
wyszukiwarki sprawia, że pozycja, jaką zajmuje witryna
w wynikach wyszukiwania, nie tylko nie jest rzeczą
daną raz na zawsze, ale wręcz potrafi się zmieniać
wielokrotnie w ciągu jednego dnia. 

Dużo firm SEO, aby podpisać umowę z klientem,
podaje czas osiągnięcia zakładanych efektów
wynikających z procesu pozycjonowania. 
Jeżeli w trakcie rozmowy zobaczysz, że firma SEO
jasno określa czas, kiedy to Twoja strona pojawi się w
TOP10, to znak, że należy szybko zakończyć rozmowę
o nawiązaniu współpracy.

w żaden wiarygodny
sposób nie można
oszacować czasu
potrzebnego na
pojawienie się strony na
pierwszej stronie wyników
wyszukiwania w Google.

Jeżeli dodamy do tego, że otoczenie, w jakim działa
nasza strona, zmienia się ciągle bardzo dynamicznie
(powstają nowe strony a stare strony są rozwijane lub
przestają istnieć), to nie powinien zdziwić Ciebie fakt, że

2.

Zapamiętaj!
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Jedna osoba będzie potrzebować tylko wsparcia przy
prowadzeniu bloga;  inna z kolei kompleksowej obsługi. 

Do tego obie usługi będą różnić się między sobą
intensywnością prowadzonych działań.
Pierwsza osoba będzie oczekiwała jedynie
opracowania tematu jednego 
artykułu na miesiąc. Druga zaś będzie 
wymagać kompleksowej obsługi SEO
- w tym napisania jednego artykułu -
ale codziennie :) 

Koszt pozycjonowania waha się od kilkudziesięciu
złotych do kwoty pięciocyfrowej w skali miesiąca,
zależnie od tego, na jaki zakres prac umówią się obie
strony. W praktyce, w 80% przypadków jest to zakres
1000-2000 PLN. Dlatego specjalista, zanim odpowie
na pytanie ”Ile będzie kosztować pozycjonowanie?”
zapyta o cel, jaki ma być osiągnięty w wyniku działań
SEO - inaczej cena będzie zawsze podana "na oko".

Wielu klientów już w pierwszym
pytaniu do firmy SEO porusza 
kwestię ceny. Odpowiedź nie
jest prosta, ponieważ koszt
usług SEO zależy od wielu czynników.

3. Ile kosztuje pozycjonowanie?

Ważne!
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Prace związane ze zwiększaniem widoczności strony
w Google, jakie wykonuje (nie współpracujący z firmą
SEO) właściciel strony obejmuje najczęściej poniższe
działania:

opracowanie i przedstawienie oferty na stronie,
prowadzenie bloga firmowego, 
dostosowanie strony do stale zmieniających się
Wytycznych Google dla Webmasterów, 
budowanie wizerunku eksperta,
analiza zmian w algorytmie - lektura blogów
branżowych i śledzenie wypowiedzi pracowników
Google w mediach społecznościowych.

Większość osób znajduje czas jedynie na ofertę -
często skupiając się jednak tylko na tym, aby pokazać,
że potencjalny klient powinien 
wybrać właśnie ich firmę,  
zapominają, że oferta musi być
ukierunkowana na rozwiązanie
problemów oraz zrealizowanie
celów ich potencjalnych klientów. 

Niektórzy dodatkowo optymalizują stronę, aby była
szybka w działaniu i bardziej przyjazna w odbiorze.
Często są to jednak działania bazujące bardziej na
przeczuciu, niż na technicznej analizie.

4. Dlaczego warto skorzystać
z pomocy firmy SEO?

Jak to wygląda w praktyce?
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“moja siostra myśli o zmianie TV. Znalazła fajny
telewizora w tym sklepie LINK - co o tym sądzicie” ;
“Jeżeli szukasz ekipy budowlanej, to polecam tynki
maszynowe kraków - znają się na swojej pracy”.

Część osób znajduje dodatkowo czas na prowadzenie
bloga - w praktyce sprowadza się to niestety często 
do publikacji artykułów 
pisanych pod Google, 
zamiast ukierunkowania ich 
na rozwiązanie problemów
z jakimi borykają się/mogą się
borykać potencjalni klienci firmy.

Promocja marki, na którą ma czas jeszcze mniejsza
część osób, w wielu przypadkach polega na tzw.
“spamszeptance”, czyli podszywaniu się na forach          
 i blogach pod rzekomych klientów:

Tego typu wypowiedzi nie tylko
łamią regulamin Google
oraz są czynem nieuczciwej
konkurencji, ale dodatkowo nie 
budują zaufania do marki.

Ostatnia aktywność z listy,  czyli śledzenie zmian          
 w algorytmie najczęściej sprowadza się w praktyce do
nerwowego sprawdzania widoczności strony po tym,
jak Google ogłosi aktualizację w swoim algorytmie.

4. Dlaczego warto skorzystać
z pomocy firmy SEO?
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dostęp do (nierzadko budowanego przez wiele lat)
know-how z zakresu SEO - który przewyższa na
pewno doświadczenie właściciela firmy, bazujące na
pracy przy jednej tylko stronie;
możliwość skonsultowania pomysłów na rozwój
strony przed ich wdrożeniem w życie - bez
konieczności żmudnego przeszukiwania Internetu                  
w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytanie,
na koniec - więcej czasu na rozwój swojej firmy.

To wszystko oczywiście pod jednym "małym"
warunkiem - że trafisz na rzetelnego specjalistę SEO.

Decydując się na współpracę z dobrą firmą SEO jako
właściciel strony powinieneś mieć pewność, że zadba
ona o w/w działania, dodatkowo zyskując:

4. Dlaczego warto skorzystać
z pomocy firmy SEO?

Wybierając firmę SEO zyskujesz czas, który możesz
wykorzystać na rozwój swojej firmy. Dlatego tak
ważne jest, aby firmę SEO traktować jak partnera
biznesowego, do którego musisz mieć pełne zaufanie.

Oczywiście nie zawsze tak to wygląda - jednak na
przestrzeni kilkunastu lat muszę powiedzieć, że …
rzadko jest inaczej.

Zapamiętaj!
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Jeżeli podjąłeś już decyzja o tym, że chcesz nawiązać
współpracę z firmą SEO, rozpocznij proces jej wyboru. 

Firmę SEO, jak każdego partnera biznesowego, wybierz
racjonalnie, unikając podejmowania decyzji impulsowo,
kierując się sprawdzonymi w biznesie przesłankami:

unikaj nawiązywania współpracy z firmami, które
zasypują Ciebie mailami czy nękają telefonami -
specjalista nie stosuje nacisku, aby pozyskać Klienta,
tylko dąży do tego, aby decyzja o współpracy została
podjęta w sposób jak najbardziej świadomy;
unikaj firm, które obiecują przysłowiowe “złote
góry”, takie jak zapewnienie osiągnięcia                    
 w określonym czasie danych efektów - prawdziwy
specjalista SEO już na początku rozmowy bardzo
stanowczo zakomunikuje, że pozycjonowanie nie
niesie za sobą gwarancji osiągnięcia pozycji w
Google w określonym czasie;

5. Jak wybrać firmę SEO?
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unikaj firm, które dążą do podpisania umowy jak
najszybciej - a już na pewno, gdy stoi za tym
kończąca się “promocja”;
upewnij się, że czujesz z rozmówcą “chemię” -
pozycjonowanie to proces polegający na ścisłej
współpracy, która nie może być dla Ciebie jedynie
przykrym obowiązkiem;
sprawdź szczerość i uczciwość rozmówcy -
specjalista SEO nie będzie się obawiał przekazać
Tobie informacji o nierealnych oczekiwaniach
związanych z pozycjonowaniem; będzie wolał
dbając o swoją markę i reputację, nie podjąć
współpracy niż powiedzieć Tobie to, co chcesz
usłyszeć, abyś tylko z nim podpisał umowę;
w razie jakichkolwiek wątpliwości PYTAJ - częsty
błąd, jaki popełniają właściciele stron w rozmowach
z firmami SEO, to tylko słuchanie, zamiast
zadawania pytań:  o szczegóły, współpracę,
planowane działania. Jest taka zasada “kto pyta, nie
błądzi” - w przypadku rozmowy z firmą SEO należy
się do niej bezwzględnie stosować.

5. Jak wybrać firmę SEO?
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odłóż w czasie podjęcie decyzji, aby na spokojnie
się zapoznać z ofertą i wrócić do niej "za chwilę".
Takie podejście to swoisty sprawdzian dla rozmówcy
- jeżeli po jasnym zakomunikowaniu, że
potrzebujesz czasu na podjęcie decyzji, czujesz ze
strony firmy SEO presję na podpisanie umowy, to
przerwij rozmowy, ponieważ jest to znak, że nie
rozmawiasz ze specjalistą, a z telemarketerem.
Nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu.

Nawiązując współpracę z firmą SEO powierzasz jej
dbanie o proces pozyskania klientów dla Twojej firmy.
Musisz mieć absolutną pewność, że wybierasz
właściwego partnera. Jakikolwiek pośpiech na tym
etapie może mieć katastrofalne skutki, dlatego nie
spiesz się i działaj “z głową”.

5. Jak wybrać firmę SEO?

Jeżeli udało Ci się wytypować potencjalnego kandydata
do współpracy, w kolejnym kroku musisz go sprawdzić.

Zapamiętaj!
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6. Jak sprawdzić firmę SEO?

poznaj zasady, jakimi kieruje się ona we współpracy, 
sprawdź, czy jest podana informacja o misji firmy, 
poszukaj i poczytaj jej bloga firmowego,
sprawdź, czy na stronie jest przedstawiony zespół.

W pierwszej kolejności zacznij od wyjaśnienia, czy
działania, jakimi kieruje się dana firma, są prowadzone
w sposób naruszający, czy też nienaruszający Wytyczne
Google dla Webmasterów (pamiętasz różnice między
BHS a WHS?). 
W tym celu odwiedź stronę firmy SEO i:

Skontaktuj się z wybraną firmą SEO, aby w trakcie
rozmowy zorientować się, czy rozmawiasz                  
 ze specjalistą, czy z telemarketerem.

Wiele firm SEO zatrudnia telemarketerów, którzy
obiecają Ci wszystko i powiedzą to, co chcesz usłyszeć,
aby zamknąć sprzedaż. Dlatego, jeżeli nie chcesz wpaść
“z deszczu pod rynnę”, zanim przejdziesz do kolejnego
kroku, porozmawiaj kilkukrotnie z osobą kontaktową,
aby zobaczyć, czy czujesz presję na podpisanie umowy.
Pamiętaj - Twoja decyzja ma być świadoma.

Krok 1 - strona www
Każda firma SEO ma swoje własne techniki pracy.

Krok 2 - pierwsza rozmowa
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6. Jak sprawdzić firmę SEO?

Krok 3 - druga rozmowa

KTO będzie się opiekował Twoją stroną (częstą
praktyką dzisiaj jest to, że bazując na marce firmy
SEO podnajmują do pozycjonowania stron różnych
wykonawców (podpisujesz umowę niby ze znaną
firmą, ale działania wykonuje firma trzecia;
JAK będzie wyglądało raportowanie prac;
ILE wynosi okres wypowiedzenia (unikaj umów
gdzie jest on dłuższy niż 3 miesiące - dąż do tego,
aby wynosił on 1 miesiąc);
JAK będzie wyglądał proces współpracy i JAKIE
działania będzie obejmował;
dopiero na końcu zapytaj o CENĘ.

Dlatego bardzo ważnym jest, aby najpóźniej podczas
drugiej rozmowy zadać firmie SEO takie pytania, jak:

Uwaga!

Wybierając firmę SEO nie patrz na “laurki” -
specjalista nie publikuje na swojej stronie listy
obsługiwanych klientów ponieważ oprócz tego, że
gwarantuje swoim klientom anonimowość, to             
 z niektórymi ma podpisane umowy NDA, które
zabraniają mu upubliczniać fakt współpracy.

W branży SEO powszechne jest dążenie do szybkiego
zamykania sprzedaży.

13/15

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_o_zachowaniu_poufno%C5%9Bci


traktuj drugą stronę tak, jak chciałbyś sam być
traktowany - specjalista SEO pracuje tylko z ludźmi,
którzy doceniają jego pracę i traktują go tak, jak
sami są być przez innych traktowani; dlatego bez
większych oporów rozwiąże umowę, jeżeli uzna, że
traktujesz go “z góry” lub poczuje, że chcesz go
oszukać;
zawsze zadawaj pytania jak czegoś nie rozumiesz -
w końcu nie po to płacisz, aby udawać, że rozumiesz
coś, co nie do końca jest dla Ciebie jasne. Jest to      
 bardzo ważne, ponieważ dużo nieporozumień
wynika z braku zrozumienia między stronami;

Jeżeli doszło do podpisania
umowy, na koniec 
kilka zasad, których
musisz się trzymać
podczas współpracy:

7. Jak współpracować 
z firmą SEO?
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7. Jak współpracować z firmą
SEO?

nikt nie jest omnibusem - tak jak Ty nie jesteś
osobą, która wszystko wie najlepiej, tak i druga
strona może nie znać odpowiedzi na dane pytanie
tu i teraz (poza tym często w SEO pozornie proste
pytania są trudne, a trudne - łatwe)

Jest takie powiedzenie: "SEO jest dla cierpliwych”.
Pamiętaj o nim cały czas, niezależnie od tego, czy
będziesz korzystał z usług firm SEO, czy też
samodzielnie dbał o widoczność swojej strony
w Google. Nie zrażaj się niepowodzeniami, tylko
konsekwentnie pracuj nad swoją marką.

Zapamiętaj!
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Chcesz wiedzieć
więcej?

https://www.seo-profi.pl/e-booki/
https://www.seo-profi.pl/e-booki/
https://www.seo-profi.pl/e-booki/
https://www.seo-profi.pl/e-booki/


Od 2010 roku prowadzę bloga SEO, którego założyłem
widząc ogrom problemów, z jakimi mają do czynienia
osoby próbujące promować strony w Google. 
Od 2011 roku jako Product Expert wspieram ich na
oficjalnym Forum Google dla Webmasterów. 

Jako właściciel firmy SEOProfi od 2008 roku pomogłem
kilkuset właścicielom zwiększyć widoczności ich stron 
i sklepów w Google.

Zarezerwuj termin

Chcesz dowiedzieć się
więcej, masz pytania?

Umówmy się na
bezpłatną konsultację 

Dziękuję za uwagę:)

Uważasz ebook za przydatny? 
Podziel się nim z innymi (po prostu kliknij w ikonkę :)

O autorze

Sebastian Miśniakiewicz
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