
52

M a c i e j  D o b k o w i c z

Najnowsze standardy
optymalizacji SEO
sklepu internetowego

zmianami wprowadzanymi w algoryt-
mach wyszukiwarek. Niemniej pewna 
grupa uwzględnianych przez nie czyn-
ników pozostaje niezmieniona od wielu 
lat i konieczne jest zwrócenie szczególnej 
uwagi na te elementy. Przede wszystkim 
zaliczają się do nich metatagi (w szcze-
gólności „title”), nagłówki H1, a także 
struktura wewnętrznych linków oraz 
budowa adresów URL.

W wyszukiwarce Google zaszło jed-
nak w minionych kilkunastu miesiącach 
bardzo wiele zmian różnego typu. W ich 
wyniku zadbanie tylko o powyższe, pod-
stawowe składniki budowy sklepu online 
okazuje się często niewystarczające do 
tak skutecznego jak kiedyś konkurowa-
nia o najwyższe pozycje w rezultatach 
Google. Wprowadzane sukcesywnie 
aktualizacje algorytmu i zmiany w po-
lityce Google spowodowały, że zakres 
optymalizacji SEO sklepu internetowego 

Najpopularniejsza w Polsce wyszukiwar-
ka internetowa – Google, przy ustalaniu 
pozycji stron w wynikach wyszukiwania 
analizuje zarówno prowadzące do nich 
linki, jak i budowę oraz zawartość ser-
wisów. Z tego względu optymalizacja 
SEO, czyli dostosowanie strony www 
do wymogów wyszukiwarek (w tym Go-
ogle), jest tak bardzo istotne. W znacz-
nym stopniu może przyczynić się ono 
do zwiększenia widoczności witryny na 
listach rezultatów wyszukiwania, a tym 
samym do wzrostu liczby odwiedzin oraz 
sprzedaży produktów. Prawidłowa opty-
malizacja SEO jest szczególnie ważna 
w przypadku sklepów internetowych, 
które najczęściej są dużymi serwisami 
o skomplikowanej strukturze i złożonych 
mechanizmach działania.

Pamiętać należy, iż zagadnienie 
optymalizacji jest bardzo rozbudowane, 
a przy tym nieustannie ewoluuje wraz ze 

Coraz większa konkurencja na rynku e-commerce powoduje, 
że skuteczna promocja sklepu internetowego zyskuje 
jeszcze bardziej na znaczeniu. Marketing w wyszukiwarkach 
jest jednym z najskuteczniejszych kanałów promocji 
on-line, a wg najnowszych badań przeprowadzonych przez 
Godealla.pl, aż 83% e-sklepów korzysta w celach reklamowych 
z usług pozycjonowania (SEO) lub linków sponsorowanych 
w wyszukiwarkach (PPC). W niniejszym artykule przedstawione 
zostały zalecane elementy optymalizacji SEO sklepu 
internetowego, które pozwolą na zwiększenie ROI z kampanii 
oraz osiągnięcie lepszych rezultatów od konkurencji.

czym jest optymalizacja SEO 
serwisów internetowych i jakie 
są jej zalety,

jakie są najważniejsze elementy 
optymalizacji SEO,

które składowe optymalizacji 
zyskały w ostatnim czasie 
większe znaczenie dla wyszu-
kiwarek, 

jakie zmiany zaszły w algoryt-
mie i jakie są trendy w polityce 
Google związane ze sklepami 
internetowymi.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

znacznie się rozszerzył. Aby spełnić naj-
nowsze wymagania Google, niezbędne 
jest przystosowanie także poniższych 
aspektów struktury i działania e-sklepu.

1. DOSTOSOWANIE DO
URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Liczba odwiedzin stron internetowych 
z wykorzystaniem urządzeń przeno-
śnych rośnie z roku na rok, podobnie jak 
wartość dokonywanych przy ich użyciu 
zakupów. Dynamiczny rozwój rynku mo-
bile nie pozostał niezauważony przez 
amerykańską wyszukiwarkę. Ponieważ 
optymalizacja serwisu pod kątem urzą-
dzeń mobilnych jest coraz ważniejsza dla 
użytkowników, także Google mocniej 
zwraca uwagę na to zagadnienie.

W celu dostosowania sklepu interne-
towego do różnego typu urządzeń mobile 
wykorzystać można jedną z trzech metod:

zaprojektowanie strony responsyw-
nej (ang. responsive web design). 
W tym przypadku zawsze wyświe-
tlana jest tylko jedna wersja serwisu, 
zarówno na komputerach stacjonar-
nych, jak i urządzeniach przenośnych, 
która automatycznie dostosowuje się 
do rozmiaru ekranu urządzenia. To 
rozwiązanie jest rekomendowane 
przez Google;
utworzenie oddzielnej wersji mobil-
nej sklepu. Wymaga ona zastosowa-
nia nie tylko zmienionego kodu strony, 
ale także osobnych adresów URL;
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dynamiczne przesyłanie kodu strony. 
Konfiguracja ta obejmuje niezmienio-
ne adresy www, pod które wysyłane 
są różne kody stron, dopasowywane 
w zależności od wykorzystywanego 
urządzenia.

2. CZAS ŁADOWANIA SERWISU
W ciągu minionych kilku lat ukazywało 
się wiele komunikatów Google, w któ-
rych podkreślano, że głównym celem 
wprowadzanych w wyszukiwarce różne-
go rodzaju zmian jest zwiększenie zado-
wolenia użytkowników z dostarczanych 
im wyników. Aby to osiągnąć, Google 
zamierza m.in. mocniej promować jako-
ściowe i przyjazne internautom witryny. 
Wśród wielu czynników, które decydują 
o takiej ocenie serwisu, na znaczeniu 
zyskała w ostatnim czasie szybkość ła-
dowania strony. Szczególnie ważna, jak 
podkreśla Google, jest ona w odniesieniu 
do mobilnych wersji serwisu.

Czas ładownia poszczególnych pod-
stron powinien być nie dłuższy niż 3 
sekundy, choć idealnym rezultatem jest 
osiągnięcie wartości poniżej 1,5 sekun-
dy. Analizę wydajności sklepu interneto-
wego warto przeprowadzić, korzystając 
z darmowego narzędzia udostępnionego 
online przez Google – PageSpeed Insights. 
Wskazuje ono, które elementy strony 
wpływające na pogorszenie jej osiągów 
wymagają wprowadzenia poprawek. 
Oprócz tego przedstawiana jest ranga 
ważności poszczególnych problemów, 
a nawet możliwe sposoby ich naprawienia.

PageSpeed Insights przeprowadza 
testy serwisu zarówno pod kątem kom-
puterów stacjonarnych, jak i urządzeń 
mobilnych, wobec których podawane 
są również sugestie dotyczące wygody 
użytkowników (ilustracja 1.).

Przydatnym zasobem dostarczają-
cym wielu pomocnych danych nt. osią-
gów strony jest także raport „Szybkość 
witryny” dostępny w narzędziu Google 
Analytics (szczegółowe informacje o ra-
porcie znaleźć można w serwisie pomo-
cy Google – support.google.com).

3. WARTOŚCIOWA I UNIKALNA TREŚĆ
Trend do promowania przez Google 
witryn wysokiej jakości, bogatych 
w treści i przyjaznych użytkownikom 
zapoczątkowany został już w 2011 roku 

wraz z uruchomieniem algorytmu Pan-
da. W drugiej połowie maja obecnego 
roku wprowadzona została jego aktu-
alizacja oznaczona jako Panda 4.0. We-
dług wcześniejszych zapowiedzi Google 
miała ona za zadanie w pewnym stopniu 
pomóc osiągać lepsze pozycje na listach 
wyników mniejszym firmom, które mają 
nieduże strony o niezbyt rozbudowa-
nych treściach. Nie zmienia to jednak 
ogólnej tendencji do wyróżniania przez 
Google obszernych, fachowych serwi-
sów. Z tego względu zwiększenie obję-
tości wartościowej treści na stronach 
produktowych nadal pozostaje bardzo 
istotnym elementem optymalizacji SEO 
sklepu internetowego. Wskazane jest 
umieszczenie możliwie jak najbardziej 
rozbudowanych oraz unikalnych opisów 
dla jak największej liczby produktów 
(najlepiej dla wszystkich dostępnych 
w sklepie). Teksty opisowe liczące 200-
300 znaków lub krótkie jednozdaniowe 
charakterystyki mogą w chwili obecnej 
już nie wystarczyć, szczególnie gdy cała 
pozostała zawartość strony jest po-
wielona na innych podstronach. Najko-
rzystniejsze, choć bardzo czasochłonne, 
jest przygotowanie opisów mających 

większą liczbę znaków niż razem liczona 
pozostała treść danej strony.

Pamiętać należy, iż oprócz ilości 
niezwykle ważna jest także unikalność 
treści. Bardzo niewskazane jest umiesz-
czanie skopiowanych opisów produktów 
powtarzających się w dziesiątkach innych 
internetowych sklepów lub specjalistycz-
nych portalach. W takiej sytuacji witryna 
internetowa może zostać uznana przez 
Google za nieprzydatną dla użytkow-
ników, mało wartościową, powielającą 
jedynie treści innych serwisów. Dbając 
o oryginalną zawartość strony, mamy 
możliwość wyróżnić się pośród konku-
rencji oraz podwyższyć ocenę sklepu 
przez algorytmy wyszukiwarek.

Sporządzenie obszernych i unikal-
nych opisów dla wszystkich produktów 
może okazać się niestety niemal niewy-
konalne, gdy oferta sklepu obejmuje 
tysiące produktów. Można jednak zmini-
malizować generowane przez powielone 
opisy zjawisko tzw. duplicate content, 
czyli kopii treści (w tym przypadku kopii 
wewnętrznych). Do tego celu posłużyć 
mogą komentarze i recenzje przygoto-
wywane przez użytkowników/klientów 
sklepu. Przyznając im różnego rodza-

I L U S T R A C J A  1 . 
Analiza wydajności strony internetowej w narzędziu PageSpeed Insights

Źródło: Google PageSpeed Insights
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ju nagrody czy zniżki, możemy zachęcić 
ich do zamieszczania ocen, analiz czy 
opinii, dzięki czemu podstrony poszcze-
gólnych produktów zyskają dodatkową 
i – co ważne – unikalną treść.

Poza objętością i oryginalnością treści 
nie można zapominać również o jej wy-
sokiej jakości. We wszystkich serwisach 
internetowych, w tym także sklepach, 
zawartość należy opracowywać pod ką-
tem klientów/użytkowników, a nie algo-
rytmów wyszukiwarek. Odradzane jest 
więc sztuczne nasycanie treści słowami 
kluczowymi czy stosowanie różnego typu 
technik ukrywania przed użytkownikami 
nienaturalnych tekstów zawierających licz-
ne powtórzenia fraz. Metody tego rodzaju 
przynoszą zazwyczaj skutki odwrotne od 
zamierzonych. Pozytywne efekty moż-
na osiągnąć, skupiając się na stworzeniu 
atrakcyjnej zawartości sklepu, przydatnych 
funkcjonalności, dopasowanej do użyt-
kowników treści, która wyróżni się wśród 
konkurencji i przyciągnie nowych klientów.

4. PROFIL GOOGLE+
Korzystnym działaniem związanym po-
średnio z funkcjonowaniem sklepu jest 
utworzenie jego profilu w usłudze Google+ 
oraz połączenie go ze stroną interneto-
wą sklepu. Aktywne prowadzenie firmo-
wego konta w ramach Google+ pozwala 
bowiem uzyskać dodatkową ekspozycję 
sklepu w wynikach Google dla zapytań 
brandowych (dotyczących marki). Lepsze 
wyeksponowanie jest możliwe dzięki wy-
świetlaniu dla takich zapytań dodatkowej 
wizytówki sklepu, która generowana jest 
na bazie profilu Google+. Wizytówka taka 
(ilustracja 2.) zawierać może wiele różnego 
rodzaju danych, do których należą m.in.:

nazwa i logo sklepu;
informacje o jego założycielach/za-
rządzie;
opis sklepu;
jego główna siedziba i rok założenia;
liczba obserwatorów w Google+;
streszczenie ostatnich postów umiesz-
czonych w firmowym profilu Google+, 
czasami z dodaną do nich dodatkową 
miniaturą graficzną oraz ewentualnym 
linkiem zawartym we wpisie.

5. OPISY ROZSZERZONE
Wyświetlanie w wynikach wyszukiwania 
opisów rozszerzonych (ang. rich snippets) 

stron internetowych Google umożliwiło 
już kilka lat temu, jednak w dalszym ciągu 
opcji tej nie wykorzystuje wiele sklepów 
internetowych. Co prawda opisy roz-
szerzone nie mają wpływu na poprawę 
pozycji serwisu, jednak są skutecznym 
sposobem na zwiększenie współczyn-
nika klikalności (ang. click-through rate) 
stron na listach rezultatów Google. Rich 
snippets pozwalają bowiem na wyświe-
tlenie poniżej adresu strony w wynikach 
dodatkowych informacji o produktach, 
które przykuwają uwagę internautów.

Podstawowym sposobem na uzy-
skanie rozszerzonego opisu strony 
jest umożliwienie użytkownikom za-
mieszczania na niej opinii/recenzji oraz 
przyznawania ocen produktom. Po od-
powiednim oznaczeniu tych elementów 
(szczegóły w dalszej części) możliwe 
będzie zaprezentowanie w wynikach 
Google dodatkowych danych o liczbie 
umieszczonych opinii, a także średniej 
ocenie danego produktu również w for-
mie graficznej (ilustracja 3.).

Możliwe jest wyświetlanie także 
wielu innych przydatnych informacji, 
takich jak chociażby cena produktu czy 
jego aktualna dostępność (ilustracja 4.).

Zarówno w przypadku omówionych 
wcześniej podstawowych danych, jak 
i bardziej rozbudowanych parametrów 
dostępne są dwa sposoby oznaczania 
dodatkowych informacji w sposób 
umożliwiający ich odnalezienie przez 
Google. Pierwszą metodą jest imple-
mentacja w kodzie strony odpowied-
nich znaczników danych strukturalnych. 
Istnieją różnego rodzaju formaty tych 
danych, ale najbardziej zalecanym przez 
Google są tzw. mikrodane zgodne ze 
standardem opublikowanym na stro-
nie www.schema.org. Drugi sposób to 
wykorzystanie markera danych dostęp-
nego w Narzędziach Google dla webma-
sterów. Z jego pomocą wskazać można, 
nie ingerując w kod strony, dodatkowe 
informacje na temat produktu, które 
w efekcie będą mogły zostać wyświe-
tlone w opisie rozszerzonym.

6. PORÓWNYWARKA PRODUKTÓW
Wdrożenie porównywarki produktów 
jako funkcjonalności zwiększającej uży-
teczność serwisu oraz wygodę odwie-
dzających ma także dodatkową zaletę 
– jest nią możliwa poprawa współczyn-
nika konwersji w e-sklepie.

I L U S T R A C J A  2 . 
Przykład dodatkowej wizytówki sklepu wyświetlanej w wynikach Google

Źródło: Google
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Umieszczając w witrynie wewnętrz-
ną porównywarkę, należy jednak 
koniecznie zwrócić uwagę na zabez-
pieczenie się przed indeksowaniem ge-
nerowanych przez nią kopii treści (stro-
na z wynikiem porównania np. produktu 
A z B ma de facto identyczną zawartość 
jak przy porównaniu produktu B z A).

7. FILMY WIDEO
Prezentacje wideo oferowanych produk-
tów lub inne ciekawe materiały filmowe to 
elementy, które z pewnością warto udo-
stępnić w sklepie internetowym. Podobnie 
jak porównywarki produktów filmy wideo 
mogą przyczynić się do zwiększenia współ-
czynnika konwersji, a generując wartość 
dodaną dla użytkowników i poprawiając ich 
wrażenia z korzystania ze strony, wpływają 
na jej lepszą ocenę przez Google.

Bardzo wskazane jest, aby zamieszczo-
ne filmy pochodziły z firmowego profilu 
sklepu założonego w serwisie YouTube.

8. FUNKCJONALNOŚCI
SOCIAL MEDIÓW
Jak na razie nie pojawiły się potwierdzo-
ne wiadomości o ich bezpośrednim wpły-
wie na pozycje stron w wynikach Google. 
Bez wątpienia warto jednak umożliwić 
klientom dzielenie się informacjami 
o produktach poprzez różne kanały spo-

łecznościowe (Facebook, Google+, Twit-
ter, LinkedIn, Pinterest i inne). Przyczynia 
się to do umieszczania w różnego rodzaju 
społecznościach internetowych natural-
nych linków prowadzących do sklepu, co 
wpływa na poprawę jego widoczności na 
listach rezultatów wyszukiwarek.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Czytelny i zrozumiały regulamin sklepu, 
a także jasno określona polityka prywatno-
ści to elementy ważne dla użytkowników. 
W związku z tym jest prawdopodobne, że 
zyskają one także na znaczeniu dla algo-
rytmu Google. Z tego względu na pewno 
warto zadbać o łatwą dostępność i przej-
rzystość różnego typu dokumentów i treści 
związanych z warunkami sprzedaży.

PODSUMOWANIE
Według oficjalnych komunikatów i wy-
powiedzi pracowników Google wprowa-
dzane w minionych miesiącach ulepszenia 
w wyszukiwarce miały jako główne zadanie 
„oczyszczenie” wyników wyszukiwania ze 
stron o niskiej jakości oraz lepsze promowa-
nie wartościowych i przyjaznych serwisów.

Ponadto na terenie USA Google roz-
poczęło wdrażanie programu przyznawa-
nia certyfikatów sklepom internetowym 
– Trusted Stores (szczegóły pod adresem 
www.google.com/trustedstores/). W pro-

I L U S T R A C J A  3 . 
Przykład opisu rozszerzonego na liście wyników Google

Źródło: Google

I L U S T R A C J A  4 . 
Przykład opisu rozszerzonego na liście wyników Google

Źródło: Google
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gramie nadawane są certyfikaty dobrej 
obsługi, wiarygodności oraz sprawności 
działania sklepu. Informacje nt. uzyska-
nych certyfikatów mają wg zapowiedzi 
wyświetlać się już na stronach z wyni-
kami wyszukiwania Google. Niestety jak 
na razie brak jakichkolwiek doniesień 
o możliwym lub planowanym rozsze-
rzeniu programu certyfikacji na większą 
liczbę krajów, w tym także na Polskę.

Polityka Google wobec e-sklepów 
oraz ostatnia aktualizacja algorytmu 
Panda 4.0, która nie daje już tak dużej 
przewagi rozbudowanym witrynom nad 
innymi, powodują, że odpowiednie przy-
stosowanie sklepu internetowego do 
nieustannie wdrażanych przez Google 
zmian staje się coraz bardziej istotne. 
Przedstawione w artykule porady zwią-
zane ze spełniającą najnowsze stan-
dardy optymalizacją SEO sklepu online 
pozwolą na lepsze jego przygotowanie 
do rosnących wymagań Google.
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