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Poznasz wady i zalety budowania własnego działu 
SEO oraz współpracy z agencją.

Zrozumiesz, na co należy zwrócić uwagę zlecając 
pozycjonowanie, aby było ono skuteczne.

Dowiesz się, od czego zacząć i jak się przygotować 
do kampanii.

Jak rozpocząć
kampanię SEO

Jeśli zastanawiasz się, w jaki 
sposób rozpocząć działania 
SEO w swojej firmie, to ten 

e-book jest dla Ciebie!
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https://gs.statcounter.com/search-
-engine-market-share/all/poland

SEO, czyli co?
SEO, czyli pozycjonowanie stron to złożony proces, 

na który składa się przede wszystkim:

Tworzenie treści 
odpowiadających zapytaniom 

użytkowników wyszukiwarki.

Budowanie autorytetu witryny 
poprzez pozyskiwanie linków 

z innych stron w sieci.

Pozycjonowanie ma na celu przyciągnięcie ruchu z wyszukiwarek, z których codziennie korzystają 
miliardy użytkowników na całym świecie.

Optymalizacja witryny pod 
względem technologicznym 
oraz architektury informacji.

https://bit.ly/3fNS2e2

Najpopularniejszą z nich jest Google, w której prowadzonych jest 3,5 miliarda wyszukiwań dziennie. W ciągu sekundy 
wpisywanych jest około 40 000 zapytań (źródło). W lipcu 2022 r. udział Google na polskim rynku wyszukiwarek wynosił 
95,48% (źródło), więc właśnie na tym kanale dotarcia należy się skupić chcąc dotrzeć do klientów.
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Pozycjonowanie – samemu czy z agencją?

Kampanię SEO można realizować współpracując 
z agencją lub samodzielnie. W tym drugim przypadku 
mówimy o in-house SEO. Każde z tych rozwiązań ma 
swoje plusy i minusy.

Tworząc wewnętrzny dział SEO teoretycznie będziesz 
mieć większą kontrolę nad procesem, a osoby 
prowadzące kampanię mogą lepiej poznać Twoją 
markę, produkt, klienta. Po prostu będą lepiej znały 
Twój biznes.

Decydując się na samodzielne pozycjonowanie 
można teoretycznie zaoszczędzić środki, które trzeba 
by było zainwestować przy współpracy z zewnętrznym 
podmiotem, ale to nie oznacza, że koszty te zostaną 
całkowicie zredukowane. W praktyce zdecydowaną 
większość kosztów ponoszonych przy współpracy 
z profesjonalną agencją pochłania zakup linków, 
domen, tekstów. Decydując się na działania na 
własną ręką również trzeba w nie zainwestować.

Do tego dochodzą oczywiście koszty wynagrodzeń 
pracowników. W pozycjonowaniu małych projektów wystarczy 
prawdopodobnie jeden specjalista SEO koordynujący pracę 
zewnętrznych podwykonawców. Przy większych przedsięwzię-
ciach wskazane będzie zbudowanie kilkuosobowego działu. 
Na proces pozycjonowania składają się bowiem: analityka, 
techniczne SEO i webdevelopment, pisanie tekstów, zakup pu-
blikacji i tworzenie stron zapleczowych. Obszary te wymagają 
różnych kompetencji i w praktyce są realizowane przez różne, 
wyspecjalizowane osoby.
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Koszty in-house SEO vs. agencja
Według serwisu wynagrodzenia.pl mediana zarobków na 
stanowisku specjalisty SEO w Polsce w styczniu 2022 wyno-
siła 5550 PLN brutto (całkowity koszt pracodawcy to 6 686 
PLN). W ciągu roku daje to wydatek na poziomie 80232 PLN. 
Warto zaznaczyć, że mówimy tu o osobie o średnim do-
świadczeniu, nie o całkowicie samodzielnym ekspercie.

Wykupienie dostępu do oprogramowania wykorzystywanego 
w SEO, to także istotny koszt, który w przypadku prowadzenia po-
jedynczego projektu będzie na pewno znaczący. Agencje mogą 
sobie pozwolić na dużo obszerniejszy zestaw narzędzi, których 
potem używają prowadząc kampanie dla wielu klientów.

Przykładowy roczny koszt kilku popularnych narzędzi w pakietach 
rekomendowanych dla małych zespołów:

RAZEM: 17410 PLN rocznie

Ahrefs: 11 350 PLN (2388 USD)

Surfer: 2792 PLN (588 USD)

Screaming Frog SEO Spider: 880 PLN (185 EUR)

Senuto: 2388 PLN



Dodajmy do tego nieduży miesięczny budżet na zakup treści oraz miejsc 
pod link building na poziomie 5000 PLN miesięcznie, gdyż bez tego Twój 
specjalista nie będzie w stanie realizować kampanii.

Jeśli zsumujemy te wydatki, to wychodzi, że wybierając działania in-house 
SEO należy się liczyć z kosztem na poziomie minimum 160 000 PLN rocznie. 
Decydując się na abonamentową współpracę z agencją te środki pozwoli-
łyby na działania w kwocie 13 333 PLN miesięcznie. Daje to potencjalnie 
dużo większe możliwości, jeśli chodzi o skalę kampanii. Oczywiście wszyst-
ko zależy od tego, jaką umowę podpiszesz z agencją. Na co zwracać 
uwagę w tym kontekście dowiesz się z dalszej części e-booka.
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01 /9 



Jak rozpocząć kampanię SEO?

01 /10 

Zanim rozpoczniesz działania SEO
Zanim rozpoczniesz kampanię SEO, będziesz potrzebować:

Strony internetowej. Jeśli Twoja witryna jest dopiero w trakcie projektowania lub developmentu, to 
doskonały moment na wstępny audyt i konsultacje SEO mające na celu zweryfikowanie wykorzy-
stywanej technologii, zaplanowanej struktury i treści. Lepiej na tym etapie wykluczyć krytyczne 
błędy.

Przemyślanych i uporządkowanych informacji o swoim biznesie, dzięki którym będzie można lepiej 
przygotować kampanię SEO. Będą to w szczególności informacje o:

Najważniejszych segmentach oferty, 
które mają być priorytetowo promo-
wane w Internecie, rynku, otoczeniu 

biznesowym i konkurentach.

Wstępnym budżecie, jaki jesteś w stanie 
przeznaczyć na działania SEO (mogą 

być widełki, rząd wielkości).

Ewentualnie innych zasobach twojej 
firmy, które będą mogły być zaanga-
żowane w proces (dział IT, copywriter).

Powyższe informacje będą podstawą do kolejnego kroku, czyli briefingu i wyboru agencji SEO. 
Jeśli decydujesz się na działania in-house, musisz również zwrócić uwagę na powyższe kwestie, 
aby móc rozmawiać ze swoimi specjalistami lub kandydatami na to stanowisko.



Jak rozpocząć kampanię SEO?

01 /11 

Jeśli chcesz budować własny zespół…
Dalsza część e-booka dotyczy głównie wyboru agencji i współpracy z nią, ale to nie znaczy, że jeśli decydujesz 
się na in-house SEO, to nie znajdziesz tu nic dla siebie. Oto kilka porad na start.

Budowanie własnego zespołu należy 
zacząć od znalezienia zaufaneg specja-
listy SEO, konsultanta z doświadczeniem, 
który stanie na czele projektu.

Osoba odpowiedzialna za działania SEO powinna 
mieć doświadczenie i niezbędne kompetencje. 
Będzie musiała się wykazać samodzielnością 
i odpowiedzialnością, a także umiejętnościami 
komunikacyjnymi niezbędnymi do współpracy 
z innymi oraz podwykonawcami. Raczej błędem 
jest zatrudnianie na tym etapie tzw. juniora i włą-
czanie go do działań działu marketingu, bo kto 
będzie wyznaczał dla niego zadania i weryfikował 
poprawność ich realizacji?

Do szukania takiej osoby możesz wykorzy-
stać media społecznościowe (w tym LinkedIn 
i popularne grupy na Facebooku) oraz 
znane, jak i bardziej specjalistyczne portale 
rekrutacyjne, jak np. rocketjobs.pl, aplikuj.pl, 
czy pracuj.pl.

Szukając takiej osoby możesz również wykorzystać większość porad dotyczących szukania 
i wyboru agencji, które znajdziesz w dalszej części poradnika.



https://takaoto.pro
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https://www.facebook.com/groups/496083163758299

Do których agencji wysłać zapytania?
Na rynku funkcjonuje wiele agencji SEO – od małych, praktycznie jednoosobowych działalności, po duże pod-
mioty zatrudniające dziesiątki specjalistów. To na co należy zwrócić uwagę na pierwszym etapie selekcji to:

Strona internetowa agencji, gdzie warto sprawdzić zakres usług, zespół, polecenia, obsługiwanych klientów. 
Wiele agencji publikuje również case studies, a zapoznanie się z nim również pomoże Ci zrozumieć, jak może 
przebiegać potencjalna współpraca.

Rekomendacje – zapytaj wśród znajomych przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy i promują je w Internecie 
o ich doświadczenia z agencjami SEO.

Opinie w internecie. W mediach znajdziesz kilka społeczności (np. grupa SEO/SEM Polska na Facebooku), które 
mogą pomóc w przeprowadzeniu researchu. Miej na uwadze, że na takich grupach ludzie często reklamują też 
swoje własne usług. Niemniej jest tam również wielu klientów, którzy mogą podzielić się doświadczeniami i odpo-
wiednio Cię nakierować.

Nie wysyłaj zapytań do kilkudziesięciu agencji, ponieważ obiektywna ocena więcej niż kilku 
ofert będzie praktycznie niemożliwa.
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Pierwsza strona wyników w Google

Często można spotkać się z przekona-
niem, że najlepsza agencja to taka, która 
znajduje się najwyżej w Google na hasło 
„pozycjonowanie” lub „pozycjonowanie 
stron”. Rzeczywistość jest jednak dużo 
bardziej złożona.

Na pierwszej stronie, czy nawet na topo-
wych pozycjach mogą znajdować się 
zarówno agencje z dobrym know-how, 
jak i średnim (ale np. inwestujące więcej 
w pozycjonowanie). Możesz znaleźć tam 
firmy, które swoją wiedzę przekładają na 
każdy projekt, jak i takie, które swoją 
stronę pozycjonują bardzo dobrze, lecz do 
prowadzonych projektów nie podchodzą 
już tak skrupulatnie i indywidualnie.

Pamiętaj też, że sporo zespołów, jak 
i niezależnych specjalistów, pozyskuje 
klientów innymi kanałami – np. na 
wydarzeniach, przez działania eduka-
cyjne, przez media społecznościowe 
lub po prostu – polecenia.

Wyszukiwarka Google może być po-
mocna w wyszukiwaniu agencji, ale 
pozycje na hasło “pozycjonowanie” 
lub “agencja SEO” nie powinny być 
utożsamiane z najlepszymi kompe-
tencjami, ani tym bardziej jakością 
oferty i świadczonych usług.
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Agencja 
SEO SEO

Kryterium ceny i jakości
Kryterium ceny na tym etapie nie powinno być 
przez Ciebie brane pod uwagę. Agencje, które 
mają gotowe cenniki i pakiety, w większości 
przypadków nie podchodzą do projektów indy-
widualnie. SEO to dziedzina, w której zakres 
działań powinien być precyzyjnie dobrany do 
celów i okoliczności.

Kryterium jakościowe będzie bardzo trudne do zwe-
ryfikowania. Tak samo, jak w przypadku wyboru 
prawnika, mechanika samochodowego, czy lekarza 
– pozostaje Ci oprzeć się na rekomendacjach 
innych osób. Najlepiej jak uda Ci się porozmawiać 
z konkretnym klientem agencji i zdobyć polecenia 
z pierwszej ręki. W innym przypadku możesz paść 
ofiarą fałszywych opinii sztucznie umieszczanych 
w niektórych miejscach w sieci. Wysyłając zapytanie 
poproś agencję o przedstawienie przykładowych 
sukcesów. Doświadczenie i udane kampanie najle-
piej świadczą o agencji.

Możesz zapytać na grupach SEO na Facebo-
oku, ile powinno mniej więcej kosztować 
pozycjonowanie w danej niszy. Najlepiej, jeśli 
podasz swoją domenę. Możesz też podać 
branżę, zakres oferty, wielkość serwisu i skalę 
funkcjonowania (lokalnie, ogólnokrajowo, 
międzynarodowo). Odpowiedzi mogą się 
różnić, ale poznasz rząd wielkości, czy jest to 
raczej 2, 5, czy może na przykład 10 tysięcy 
złotych miesięcznie.
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Wyszczególnienie priorytetowych 
segmentów oferty

Główni konkurenci Cel działań SEO

Budżet Historia

Przygotowanie zapytania ofertowego
Zanim wytypujesz agencje, których oferty będziesz rozważać, zadbaj o odpowiednio przygotowane zapytanie 
ofertowe. Właściwie przygotowane zapytanie powinno zawierać następujące informacje:

Im więcej szczegółowych informacji 
na etapie zapytania, tym większa 
szansa, że oferta będzie dopasowana 
do Twoich potrzeb biznesowych.

Dzięki temu agencja będzie mogła przyjrzeć 
się słowom kluczowym powiązanym z daną 
usługą lub produktem, przeanalizować kon-
kurencję i lepiej oszacuje koszty.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych 
branżach konkurenci rynkowi nie 
zawsze muszą się 1:1 pokrywać z tymi 
w Google. Dobra agencja zweryfikuje, 
z kim finalnie przyjdzie Ci się mierzyć. 
Opisz przykładowych konkurentów 
zgodnie ze swoim stanem wiedzy.

Co będzie miernikiem sukcesu – np. 
w perspektywie 12 miesięcy od rozpoczęcia 
współpracy. Chcesz zbudować popular-
ność marki, lepiej edukować użytkowników, 
czy oczekujesz, że ruch z Google przełoży 
się bezpośrednio na sprzedaż. Jeśli SEO ma 
być elementem szerszej strategii – zarysuj 
ją w swojej wiadomości.

Agencja, przez pryzmat konkurencji i fraz, po-
winna ocenić czy budżet jest wystarczający 
i przyniesie realizacji założonych celów. 
Jednak na pewno masz jakieś określone wi-
dełki, od których możesz zacząć współpracę.

Jeśli strona była już pozycjonowana, 
przygotuj krótką informację, jaki był 
zakres tej współpracy. Możesz też 
wspomnieć, dlaczego została za-
kończona. Jeśli posiadasz raporty 
dotyczące prowadzonych uprzednio 
działań, również będą przydatne 
przy dalszych rozmowach z agencją.
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Przykład odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
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Ocena oferty
Kolejny etap to analiza i ocena ofert, które otrzymałeś od wytypowanych wcześniej agencji. W przypadku oceny 
oferty należy zwrócić uwagę na kilka istotnych punktów:

Przede wszystkim, musisz pamiętać, że oferta powinna być dla Ciebie w pełni zrozu-
miała. To właśnie na tym etapie możesz odsiać agencje, z którymi komunikacja nie 
przebiega prawidłowo.

Sprawdź, czy oferta odpowiada na przesłane zapytanie: czy agencja wzięła pod 
uwagę informacje dotyczące słów kluczowych, czy odniosła się do celu i do domen 
konkurencyjnych, czy zaproponowała budżet i wstępny plan działania. Jeśli oczeku-
jesz indywidualnego podejścia, to oferta nie może być „gotowcem”. Sprawdź zatem, 
czy przesłana propozycja nie jest kopią tabelki z oferty agencji na jej stronie.

Warto wziąć pod uwagę agencje, które nie pracują z markami, które są wobec siebie 
konkurencyjne — w końcu w TOP 3 mogą znaleźć się tylko ograniczona ilość stron.

Dobrze skonstruowana oferta to również przejrzyste warunki — poza poznaniem zakre-
su usług, jaki jest oferowany, powinieneś się dowiedzieć, jak i na co jest przeznaczany 
Twój miesięczny budżet.

Audyty dołączone do oferty to nie audyty, tylko automatycznie wygenerowane 
raporty z różnych narzędzi SEO.
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Budżet SEO
Problemem we współpracy z niektórymi agencjami SEO jest brak transparentności, zwłaszcza jeśli chodzi o wy-
korzystanie budżetu. Przed podpisaniem umowy należy się upewnić, że agencja jasno przedstawiła, w jaki 
sposób będzie ów budżet dzielić. Powinien on wyglądać następująco:

Budżet mediowy, który przeznaczany jest na wydatki zewnętrzne. Będzie to głównie zakup miejsc pod pozyskiwanie linków 
pozycjonujących (w formie publikacji u zewnętrznych wydawców i/lub w formie budowania własnych serwisów zapleczowych). 
W zależności od przyjętych metod i struktury agencji może to być także zakup treści, czyli copywriting. Przy okazji zapytaj o waż-
ność zdobywanych linków – linki najczęściej pozyskiwane są na minimum 12 miesięcy, natomiast spora część wydawców oferuje 
również linki bezterminowe.

Wynagrodzenie agencji, na które składa się m.in. planowanie publikacji (dobór miejsc, form linkowania, linkowanych podstron, 
opracowanie wytycznych SEO dla publikowanych treści), czas pracy opiekuna koordynującego cały projekt, a także raportowa-
nie i narzędzia.

Część budżetu powinna być też zarezerwowana na support SEO, który może być wykorzystany do dalszych dedykowanych 
analiz, przygotowywania nowych rekomendacji (np. w zakresie migracji, zmiany silnika strony itp.), doradztwa w pobocznych 
projektach, działań ad-hoc (np. jeśli strona została zainfekowana), czy też bieżących działań SEO w zakresie planowania nowych 
treści na stronie (tzw. content plany), zmian w architekturze informacji, linkowaniu wewnętrznym etc. Oczywiście można tego nie 
uwzględniać w abonamencie i zlecać dodatkowe działania ad-hoc rozliczając je na bieżąco. Jednak doświadczona agencja 
powinna być w stanie oszacować (i np. potem zrewidować to założenie w czasie trwania projektu) niezbędny czas na dodatko-
we zadania wykraczające poza regularny link building.

W przypadku kiedy prowa-
dzimy działania na dużą 
skalę, bądź kilku rynkach, 
warto zastanowić się nad 
elastycznym podejściem do 
budżetu. Agencja odpowia-
da wtedy za podział budżet 
mediowy/godzin on-page 
i dobiera proporcje tak, aby 
zrealizować cel.
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Metody rozliczeń
W prowadzeniu projektów SEO można spotkać się najczęściej z czterema modelami rozliczeń:

Współpraca abonamentowa
Obecnie najlepiej przystaje do realiów SEO, gdzie 
zmienność czynników rynkowych jest duża. Agencja 
zobowiązuje się do określonego, powtarzalnego zakre-
su działań. Powinna opierać się na transparentnych 
warunkach, przejrzystej umowie, wspólnie ustalanych 

celach oraz regularnym raportowaniu.

Model spotykany raczej przy współpracy z freelan-
cerami. Zbliżony do abonamentowego, lecz zamiast 
zryczałtowanej kwoty, co miesiąc rozlicza się godziny 
specjalisty i jego ewentualne wydatki na projekt 
(chociaż rzadko spotykane jest, aby specjalista brał 
na siebie koszty związane z zakupem publikacji, 

a dopiero następnie rozliczał to z klientami).

Rozliczenie za pozycje
Prowizja od sprzedaży

Time & material

Model popularny lata temu, gdy rynek był mniej 
nasycony, a zdobywanie wysokich pozycji przy od-
powiedniej infrastrukturze stosunkowo proste. 
Obecnie rzadko stosowany. Godzą się na niego 
agencje, które prosperują w stosunkowo prostych 
niszach i wiedzą, że w dłuższej perspektywie wzięcie 
pozornego ryzyka na siebie im zaprocentuje, po-
nieważ od pewnego momentu będą pobierać 

opłatę bez ponoszenia większych nakładów.

Model stosowany raczej w afiliacyjnym SEO. Agencje 
niechętnie go stosują, bo nie mają wpływu na szereg 
czynników sprzedażowych po stronie klienta, jak UX 

strony, proces sprzedażowy, działania konkurencji.
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Umowa z agencją SEO
Umowa abonamentowa z agencją, podobnie jak i oferta, powinna spełniać określone standardy.

Umowa powinna być transparentna i jasno określać co stanowi przedmiot umowy, definiować zakres prac agencji 
oraz to, jak i na co będzie przeznaczony miesięczny budżet.

Przydatnym zapisem może okazać się zapis o pozyskanych linkach. Najczęściej linki są pozyskiwane na określony 
czas (nie mniej niż 12 miesięcy). Należy upewnić się również, czy umowa nie zawiera zapisu o „odpięciu” linków po 
zakończeniu współpracy. Takie rozwiązania mają w niektórych przypadkach uzasadnione, lecz powinno to być jasno 
wyszczególnione i uargumentowane. Musisz wiedzieć, że odpięcie linków po zakończeniu współpracy będzie się 
wiązało w większości przypadków z utratą wypracowanych pozycji.

Brak kar umownych — tego typu praktyki są stosowane przez wiele agencji w Polsce i zazwyczaj dotyczą umów 
abonamentowych na czas określony. W przypadku umów na czas nieokreślony, ten zapis nie występuje tak często, 
należy jednak brać pod uwagę zapis o długości wypowiedzenia umowy (standardowy okres to 3 miesiące). Kary 
umowne mogą być uzasadnione w niektórych projektach, w których agencja w początkowym okresie projektu inwe-
stuje w pozycjonowanie dużo więcej, niż wynika to z bieżących płatności. Są to jednak sytuacje szczególne, rzadziej 
stosowane i jak w przypadku innych zapisów – omówione uprzednio z klientem.

Na tym etapie warto także ustalić, jak będzie przebiegało raportowanie – co będą zawierać raporty i jak często będą 
przesyłane. O konstrukcji takiego raportu dowiesz się z dalszej części e-booka.

Poproś o wzór umowy podczas procesu ofertowania. Da Ci to czas na zapoznanie 
się z dokumentem i pozwoli zadań ewentualne pytania.



https://takaoto.pro

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
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Agencja powinna przygotować dla Ciebie specjalne kwestionariusze, tzw. briefy do wypełnienia. Na tym etapie 
następuje doprecyzowanie i wspólna weryfikacja założeń przedstawionych przez klienta na etapie postępowa-
nia ofertowego. Najlepiej, gdyby były to:

Rozpoczęcie współpracy: dostępy i briefing
Umowa podpisana, agencja może zacząć „robić SEO”! Na tym etapie również warto zwrócić uwagę na kilka do-
brych praktyk, które pozwolą na efektywniejsze działanie od samego początku:

Brief SEO

Brief contentowy / komunikacyjny
Wszystkie niezbędne informacje dla copywriterów, którzy będą tworzyli treści. Zawiera on m.in. informacje, w jakich słowach NIE 
opisywać Twojej marki i co wymaga szczególnej uwagi np. ze względu na określone regulacje prawne (reklamy leków, napojów alko-
holowych, usług finansowych, prawnych etc.).

Są one niezbędne do bieżącej pracy oraz raportowania działań agencji.

Zestaw wskazówek, które pomogą specjalistom w wyborze priorytetowych kategorii w sklepie, które będą promowane (poprzez link 
building), także przy zachowaniu konkretnej sezonowości.

Dostęp do Google Search Console oraz Google Analytics
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W zależności od zakresu prowadzonych działań potrzebne mogą być też na przykład dostępy do CMS (panelu 
do zarządzania stroną) czy też serwera. Pamiętaj jednak, że działając w ten sposób dajesz agencji bardzo duże 
pole do działania bez Twojej wiedzy. Takie rozwiązania sprawdzają się raczej w mniejszych projektach, gdzie 
współpraca dotyczy małej strony i obejmuje oprócz pozycjonowania także inne aspekty marketingu (np. doda-
wanie aktualności na stronie) oraz utrzymanie witryny.

Jeśli nie masz zainstalowanego Google Search Console, poproś 
agencję o pomoc w jego założeniu. Proces jest bardzo prosty i nie 
powinien generować dla Ciebie żadnych dodatkowych kosztów. 
Przydatne będzie również zainstalowanie Google Analytics, chociaż 
to już może wiązać się z większymi kosztami (w zależności od wielko-
ści serwisu i stopnia indywidualnej konfiguracji).
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Audyt SEO
Kolejnym krokiem po stronie agencji powinna być analiza lub audyt SEO Twojej domeny. Agencje posługują 
się tymi pojęciami zamiennie.

Co warto wiedzieć o audycie SEO:

Jest on bardzo ważny, ponieważ po-
zwala ocenić szczegółowo kondycję 
domeny oraz definiuje kierunek zmian 
w obrębie Twojej witryny.

Audyt przeprowadza się w oparciu 
o specjalistyczne narzędzia, lecz nie 
powinien mieć formy automatycznie 
wygenerowanego dokumentu. Tego 
typu automatyczne analizy zwracają 
zwykle uwagę tylko na te czynniki, 
które można ocenić zero-jedynkowo 
lub przypisując konkretną wartość 
liczbową. To tylko wierzchołek góry 
lodowej, jeśli chodzi o obszary analizy, 
nad którymi indywidualnie powinien 
pochylić się doświadczony specjalista.

Produktem audytu powinien być czytelny 
raport wskazujący błędy i rekomendują-
cy odpowiednie rozwiązania. Warto też 
by był wsparty konsultacjami.

Dobrą praktyką jest również tablica 
w Trello (lub inny interfejs do zarządza-
nia zadaniami), gdzie zadania z audytu 
są podzielone ze względu na priorytet.

Audyt może być realizowany w cenie 
abonamentu (wtedy zwykle jego koszt 
jest rozłożony w czasie i może przekładać 
się to na wyższą opłatę miesięczną lub 
nacisk ze strony agencji, aby podpisać 
umowę terminową) lub stanowić nieza-
leżną usługę.

Agencja powinna stanowić support 
podczas wdrażania zmian audytowych, 
a finalnie przygotować weryfikację 
i sprawdzić, czy rekomendacje zostały 
poprawnie wdrożone.
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Pierwszy miesiąc współpracy z agencją
W SEO działa się długofalowo, jednak nie oznacza to, że w pierwszych miesiącach nic się nie dzieje.

W pierwszym miesiącu zwykle wykonuje się 
analizę SEO lub audyt SEO – pamiętaj, im 
szybciej uda Ci się wdrożyć rekomendacje 
wynikające z analizy, tym szybciej możesz 
spodziewać się wyników współpracy z agen-
cją. Czasem w audycie udaje się wskazać 
tzw. low hanging fruits, czy też quick wins 
(działania wykonywane niewielkim nakła-
dem pracy, które jednocześnie generują 
szybko widoczny efekt). Nieraz kilka prostych 
zmian może dać wymierny efekt. Wszystko 

zależy od historii i otoczenia serwisu.

Podczas pierwszego miesiąca poznasz 
osobę, która będzie opiekowała się projektem 
po stronie agencji i będzie osobą kontaktową. 
Opiekun (najczęściej zwany accountem lub 
project managerem) wprowadzi Cię w pro-
cesy, które obowiązują w agencji i będzie 
odpowiadał na wszystkie pytania, których na 

początku współpracy możesz mieć dużo.

Po pierwszym miesiącu współpracy spodziewaj 
się pierwszego raportu, który podsumowuje 
prowadzone działania. Z następnej części do-

wiesz się, co powinien zawierać taki raport.
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Poniżej przykład pierwszego maila od opiekuna projektu:
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Co powinien zawierać raport SEO?
Po każdym miesiącu współpracy agencja SEO powinna przygotować raport z prowadzonych działań. Powinien 
on zawierać takie elementy jak:

Wielkość ruchu z wyników organicznych na podstawie danych 
z Google Analytics oraz Google Search Console.

Pozycje na najważniejsze frazy projektu (na podstawie obiek-
tywnego, zewnętrznego narzędzia do monitorowania). 

Widoczność domeny w TOP3, TOP10 oraz TOP50 na podstawie 
danych np. z Senuto.

Jeśli masz skonfigurowane cele, to w raporcie agencja 
powinna wskazać jak ruch organiczny przekłada się na ich 
realizację. Mogą to być na przykład transakcje w sklepie 
internetowym dokonane przez użytkowników przybywają-
cych z wyszukiwarki Google.

Pozyskane w danym miesiącu linki (ze wskazaniem źródeł, 
najczęściej w formie odnośników do publikacji) - zwróć 
szczególną uwagę na miejsca, gdzie publikowane są treści 
z linkami kierującymi do Twojej witryny.

na minimum miesiąc dotyczący on-page (zadania w obrębie 
strony) oraz off-page (link building).

Komentarz

Raporty, które otrzymujesz od agencji, powinny być użyteczne 
biznesowo. Jeśli brakuje Ci w nich ważnych informacji, które są 
dostępne np. w Google Analytics, poproś agencję o ich dodanie.

Metryki SEO

Metryki biznesowe

Raport wykonanych prac

Plan

specjalisty, który pozwoli zwrócić uwagę na ewentualne za-
grożenia lub nietypowe okoliczności (np. ważna aktualizacja 
algorytmu w danym miesiącu).
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Poniżej przykład maila z raportem:
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Poniżej przykład raportu:
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Bieżąca współpraca
W przypadku kampanii SEO szczególnie istotna jest dobra komunikacja na linii klient – agencja. Bez tego trudno 
będzie realizować cele założone na początku współpracy.

Pamiętaj o następujących kwestiach:

Informuj agencję o postępach we wdrażaniu rekomendacji, a jeśli napotkasz problemy lub masz pytania, skontaktuj się 
ze swoim opiekunem.

Agencja powinna weryfikować poprawną realizację zaplanowanego zadania, a w przypadku braku ich realizacji, przypo-
minać o konieczności wdrożenia rekomendowanych zmian.

Agencja, dzięki analizie słów kluczowych, może sugerować rozbudowę strony o dodatkowe kategorie. Wszystko z myślą 
o generowaniu większego ruchu organicznego.

Agencja SEO pomoże w realizacji treści, które niezbędne są w procesie pozycjonowania takich jak opisy kategorii, wpisy 
blogowe. Przygotuje plan oraz stworzy w oparciu o niego konkretne teksty.

Dzięki cyklicznym badaniom i analityce, agencja potrafi szybko wychwycić potencjalne błędy, które mogą mieć wpływ na 
ruch organiczny, a co za tym idzie, realizację celu.

Jeśli planujesz jakiekolwiek zmiany na stronie (silnika strony, migracja na inną domenę, zmiana layoutu, czy chociażby 
zwykła zmiana menu), poinformuj o tym agencję SEO jak najwcześniej. W ten sposób unikniesz błędów, które mogą nega-
tywnie wpłynąć na pozycjonowanie.

Dzięki współpracy z agencją jesteś w stanie szybko zareagować np. na atak malware na swoją witrynę. Agencja szybko wy-
chwyci w GSC rosnącą liczbę podstron utworzonych przez atakującego bota i zaplanuje odpowiednie działania.
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Co po zakończeniu współpracy?
Bywa tak, że z różnych powodów musimy zdecydować się na zakończenie współpracy, nawet jeśli do tej 
pory układała się dobrze. Istnieje kilka rzeczy, o których warto pamiętać kończąc współpracę:

Odłącz dostęp do Google Analytics oraz Google Search Console.

Zweryfikuj, czy agencja dalej ma dostępy do innych paneli oraz 
narzędzi (CMS, C-panel, domena, narzędzia do wewnętrznej ko-
munikacji, skrzynka pocztowa w Twojej domenie itp.).

Dopilnuj, aby linki, które zostały zakupione na określony czas, nie 
zniknęły po zakończeniu współpracy (chyba że zostało ustalone 
inaczej w umowie).

Agencja powinna rozliczyć się z zaplanowanych działań w ramach 
godzin wykupionego supportu oraz powierzonego budżetu.

Pamiętaj, że na pierwsze wyniki w SEO 
trzeba poczekać. Nie kończ współpracy 
zbyt pochopnie, a pierwsze „sprawdzam” 
wykonaj po około 6 miesiącach współpra-
cy (przy założeniu, że realizujesz zadania 
rekomendowane przez agencję).
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https://takaoto.pro/kontakt/?utm_source=ebook&utm_medium=ebo-
ok&utm_campaign=jak-zaczac-kampanie-seo

Chcesz rozpocząć kampanię SEO i szukasz partnera?

Czy przedstawione w tym e-booku infor-
macje okazały się dla Ciebie przydatne? 
Przekonuje Cię prezentowane w takaoto 
podejście do prowadzenia projektów SEO?

Szymon Słowik, 
założyciel takaoto.pro

takaoto.pro/kontakt

https://takaoto.pro

Może to dobry moment, aby porozmawiać 
o skutecznym pozycjonowaniu Twojego 
serwisu w Google? Napisz do nas!



Kontakt
ul.Bojkowska 13,
44-100 Gliwice

e-mail: hello@takaoto.pro


