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Wstęp 
Niniejszy audyt ma na celu sprawdzenie aktualnej widoczności witryny 
https://www.elampy.pl w wynikach organicznych, porównanie na tle konkurencji, 
weryfikację poprawności optymalizacji on-site na stronie sklepu, a także 
identyfikację możliwości i ewentualnych pól do poprawy widoczności organicznej 
serwisu. 

1. Prezentacja witryny w wyszukiwarkach 

1.1 Widoczność w wyszukiwarce Google 
Widoczność w wyszukiwarkach jest to określenie liczby słów kluczowych dla 
których serwis internetowy jest wyświetlany na stronach wyników wyszukiwania 
Google - tzw. SERP’ach (ang. Search Engine Results Page) oraz szacunkowego 
ruchu organicznego generowanego przez te słowa kluczowe. Analiza ta pozwala 
określić z jakiej ilości oraz jakich fraz użytkownicy odwiedzają dany serwis poprzez 
wyszukiwarkę.  
 
Dane z zewnętrznych narzędzi określające widoczność stron internetowych mają 
charakter szacunkowy, oparte są na uśrednionym współczynniku CTR (Click 
Through Rate - współczynnik klikalności) dla poszczególnych pozycji w rankingu 
Google oraz na średniej miesięcznej liczbie wyszukiwań konkretnej frazy. Pod 
uwagę brane są wyłącznie słowa kluczowe powyżej 10-20 wyszukiwań miesięcznie 
- w analizie widoczności nie uwzględnia się unikalnych wyszukiwań - realne dane 
dotyczące ruchu na stronie (np. na podstawie raportów z Google Analytics) są 
zazwyczaj wyższe. Uśredniony CTR zaniża również faktyczny ruch z zapytań 
brandowych - frazy zawierające nazwę brandu mają zazwyczaj dużo wyższy CTR 
niż frazy ogólne. 
 
Dzięki analizie widoczności możemy wstępnie określić, które frazy i podstrony 
obecnie generują najwięcej przejść do serwisu, a także które mają największy 
potencjał generowania ruchu pod kątem przyszłych działań SEO. 
 
Aktualnie witryna https://www.elampy.pl posiada 8040 podstron zaindeksowanych 
w Google: 

 

 
(dane z dnia 19.08.2019) 
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Analiza narzędziem Ahrefs wykazała, że serwis pojawia się w top100 wyników 
polskiej wersji wyszukiwarki Google na 1481 słów/fraz kluczowych (uwzględniane są 
tu słowa kluczowe powyżej 10 zapytań miesięcznie), w tym na 227 fraz serwis 
pojawia się w top10 Google.  
 
Szacunkowy ruch z wyników organicznych w serwisie wynosi około 1787 sesji 
miesięcznie (dane na podstawie uśrednionej estymacji Ahrefs obliczanej na 
podstawie średniego współczynnika klikalności - CTR - dla poszczególnych miejsc 
zajmowanych w rankingu Google oraz średniej miesięcznej liczby wyszukań danej 
frazy), wykazując przy tym niewielki trend spadkowy w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy. 

 
 

(estymowany ruch organiczny i liczba słów kluczowych  
w top100 w ciągu ostatnich miesięcy - źródło: Ahrefs.com) 
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(rozłożenie liczby słów kluczowych na podstawie pozycji,  
którą w rankingu Google zajmuje serwis - liczba fraz na które witryna  

pojawia się w przedziałach 1-3, 4-10, 11-50 w ciągu ostatnich 30 dni; źródło: Ahrefs.com) 

1.1.1 Frazy kluczowe w Top10 
Frazy kluczowe to nic innego jak słowa lub wyrażenia opisujące produkty, usługi, 
kategorie lub sekcje w witrynie, wybrane w taki sposób, aby ułatwić dopasowanie 
zawartość witryny do wyrażeń wpisywanych w wyszukiwarce Google dla każdej 
podstrony z osobna: 

- dobierając trafne słowa kluczowe, dopasowane do specyfiki danej 
podstrony, możesz precyzyjnie docierać do najbardziej zainteresowanych 
osób, które z większym prawdopodobieństwem zostaną Twoimi klientami. 

- kiedy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie w Google, Twoja witryna 
może zostać uznana za odpowiednią do wyświetlenia na podstawie 
podobieństwa słów kluczowych do wyszukiwanych słów.  

 
Poniżej najpopularniejsze słowa kluczowe, na które https://www.elampy.pl 
rankowało w ostatnim czasie w top10 Google: 
 

 
 
Pełna lista fraz w dokumencie: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AaF5iGvPfJEcS0uPYSt6fVpfCszvPkOtSsS
o6GiPdE/edit#gid=0 (zakładka “Frazy w top10”) 

1.1.2 Frazy z potencjałem 
Frazy z potencjałem to również słowa lub wyrażenia opisujące produkty, usługi, 
kategorie lub sekcje w witrynie, dobierane w taki sposób aby jak najszybciej 
podnieść pozycje fraz wpisywanych w wyszukiwarkę Google dopasowanych do 
zawartość witryny. 
 

Poniżej najpopularniejsze frazy na które serwis https://www.elampy.pl pojawia się 
w top100 rankingów Google, ale poza top10: 
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Działania pozycjonujące warto zacząć od fraz z wysokim potencjałem, gdyż 
wprowadzenie ich do top10 powinno przynieść realny wzrost ruchu do serwisu 
(oczywiście nie wszystkie będą pasować pod kątem konwersji dlatego trzeba 
dobierać frazy selektywnie).  
 
Pełna lista fraz z potencjałem z miejsc 11-100 w dokumencie: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AaF5iGvPfJEcS0uPYSt6fVpfCszvPkOtSsS
o6GiPdE/edit#gid=1345851232 (zakładka “Frazy z potencjałem”). 

1.1.3 Widoczność witryny w wyszukiwarce Google na tle konkurencji 
Dobór i porównanie konkurencji SEO możemy przeprowadzić na podstawie ilości 
wspólnych słów kluczowych, na które serwisy pojawiają się w wynikach 
organicznych Google. Na podstawie porównania z narzędzia Ahrefs.com możemy 
zidentyfikować konkurentów z największą ilością wspólnych słów kluczowych i 
porównywalnej liczbie unikalnych słów kluczowych (czyli takich na które tylko 
https://www.elampy.pl lub tylko konkurent pojawia się w wynikach Google). Liczbę 
wspólnych i unikalnych słów kluczowych widać na poniższym screenie: 
 

 
(widoczność witryny elampy.pl w wynikach  

organicznych na tle konkurencji; źródło: Ahrefs.com) 
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Pierwsza kolumna (kolor niebieski na wykresie) przedstawia liczbę unikalnych słów 
kluczowych dla https://www.elampy.pl (słowa kluczowe, na które 
https://www.elampy.pl pojawia się w top100 Google, a na które nie pojawia się 
porównywany konkurent); 
 
Druga kolumna (kolor zielony na wykresie) przedstawia liczbę wspólnych słów 
kluczowych (zarówno https://www.elampy.pl  jak i porównywany konkurent 
pojawiają się w top100 Google na te frazy); 
 
Trzecia kolumna (kolor żółty na wykresie) przedstawia liczbę unikalnych słów 
kluczowych porównywanego konkurenta (słowa kluczowe, na które konkurent 
pojawia się w top100 Google, a na które nie pojawia się https://www.elampy.pl). 

Do najważniejszej konkurencji witryny zaliczają się:  
- strony o zbliżonym zakresie działalności do https://www.elampy.pl (tylko ta 

grupa będzie stanowić bezpośrednią konkurencję do serwisu).  
 
Bezpośrednią konkurencją są obecnie te serwisy, które mają największy odsetek 
wspólnych słów kluczowych względem https://www.elampy.pl:  

- https://kinkiecik.pl/  
- https://kosmicznelampy.pl/  
- http://www.lights.com.pl/  

Porównanie z konkurencją - analiza: 
- https://docs.google.com/document/d/18TwRtd-gvcGjblFPOb6HDS-8ESToL9z

NslJi6ahHww8/edit?usp=sharing  

Słowa kluczowe na które widoczna jest konkurencja: 
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oJ5Rwmktb12fqktPU_3dgpaitzCf

X0tVkSKpBxAYF0/edit?usp=sharing  

1.2 Analiza profilu linków 
Profil linków w rozumieniu SEO to zbiór wszystkich odesłań prowadzących do naszej 
strony z zewnętrznych źródeł. Na jakość profilu linków składają się m.in.: 

- rodzaj anchorów linków 
- rodzaj źródła odesłania - fora, katalogi, etc. 
- rodzaj typu linków - tekstowy, obrazek, etc. 
- rodzaj linków - dofollow, nofollow 

1.2.1 Linki przychodzące 
Analiza narzędziem Ahrefs wykazała, że do strony https://www.elampy.pl kieruje 
95,4K linków z 90 domen zewnętrznych: 
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(ogólna charakterystyka witryny https://www.elampy.pl- źródło Ahrefs.com) 

Przyrost linków w ujęciu czasowym 

 

 
(liczba domen i podstron odwołujących w ujęciu czasowym, 

liczba nowych i utraconych domen odwołujących - źródło Ahrefs.com) 
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Rozkład linków (rodzaje) 

 
(rozkład i rodzaje linków - źródło Ahrefs.com) 
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Geolokalizacja serwisów odsyłających 

 
(geolokalizacja serwisów odsyłających - źródło Ahrefs.com) 

Najpopularniejsze kotwice linków: 

 
(najpopularniejsze kotwice linków - źródło Ahrefs.com) 

Najlepsze domeny odwołujące: 
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(lista domen odwołujących - źródło Ahrefs.com) 
 
Pełna lista domen odwołujących: 

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tBfyyvE74BNmbZwfKFAvBWHMOp
oUVzUZQIhzxX34Qx4/edit?usp=sharing  

 
Komentarz do analizy profilu linków: 
https://www.elampy.pl nie posiada optymalnego profilu linków. Część linków 
pochodzi z domen o wysokim autorytecie, jednak w większości linki mają formę 
EMA (dopasowanie ścisłe), pochodzą z domen częściowo niepowiązanych 
tematycznie lub są opatrzone atrybutem “dofollow” co może być traktowane jako 
nienaturalne w oczach botów Google.. 
 
99,9% całej liczby linków stanowią linki dofollow (przekazujące Page Rank / link juice 
stronie docelowej), 0,1% to linki nofollow (linki, za którymi robot Google ma nie 
podążać), a także 0,01% linków w formie przekierowań - takie proporcje nie są 
bezpieczne i profil linków należy różnicować od podstaw aby był na dobrym 
poziomie. 
 
Przyrost linków w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wygląda nieźle - jednak linki 
dochodzą do domeny znacznie mniejszymi falami, niż odpływają z domeny. 
Największym problemem jest fakt, że prawie 100% backlinków pochodzi z jednej 
domeny (tk-lighting.eu). 
 
Przy rozpoczęciu działań pozycjonerskich należy skupić się na wyrównaniu 
proporcji między linkami dofollow do nofollow, ilością domen odsyłających do 
ilości backlinków, linków z obrazków do linków tekstowych, gdyż tylko optymalny 
profil linków i odpowiednia ich ilość może być przyczyną rankowania 
https://www.elampy.pl na wyższych pozycjach i zwiększania widoczności w 
organicu.. 

1.2.2 Linki wychodzące 
Ze strony serwisu https://www.elampy.pl wychodzą odnośniki zewnętrzne z 
atrybutem rel=dofollow, który przyczynia się do odpływu tzw. link juice (mocy 
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linków kierujących do serwisu). W miarę możliwości należałoby przy tym linku 
zmienić atrybut na <nofollow> według następującego przykładu: 
 
<a href = “https://www.domena.pl/” rel=”nofollow”>domena.pl</a>   
 

 
 

(lista domen wychodzących - źródło Ahrefs.com) 

1.3 Meta tagi 
Znaczniki <meta> należą do najważniejszych elementów strony internetowej z 
punktu widzenia robotów wyszukiwarek. Meta tagi powinny być unikalne, mieć 
odpowiednią długość oraz zawierać optymalne słowa kluczowe - oddające 
tematykę danej podstrony oraz wyszukiwane przez internautów. Na ich podstawie 
boty klasyfikują dane podstrony pod względem tematyki i najważniejszych 
elementów, co przekłada się na rankowanie w wyszukiwarce na określone frazy. 
Meta tagi wpływają również na zachowania użytkownika oraz współczynnik 
klikalności CTR (Click-Through Rate - stosunek liczby wyświetleń serwisu w 
wynikach wyszukiwania do liczby kliknięć).  
 
Aby poprawić widoczność strony internetowej należy zadbać o to, aby znaczniki 
<meta title> i <meta description> na stronie głównej oraz poszczególnych 
podstronach serwisu były unikalne, posiadały odpowiednią formę i zawierały 
odpowiednie słowa kluczowe. Opisy meta description nie wpływają bezpośrednio 
na ranking Google, jednak są ważne z punktu widzenia CTR i zachowania 
użytkowników. Zdaniem zdecydowanej większości specjalistów meta keywords są 
obecnie ignorowane przez Google przy ustalaniu rankingów wyszukiwań. 
 
Przygotowując meta tagi należy pamiętać również o tym, że kilka podstron 
zoptymalizowanych pod te same słowa kluczowe prowadzi do problemu 
kanibalizacji słów kluczowych w obrębie witryny (kilka podstron rywalizuje ze sobą 
w rankingu Google, pozycje mogą się wahać). 
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1.3.1 Aktualne metatagi widoczne w obrębie witryny: 

Strona główna: 
Aktualnie strona główna serwisu posiada następujące znaczniki meta: 
 
Title: 

- Elampy.pl - nowoczesne i klasyczne lampy oraz oprawy oświetleniowe 
 
Description: 

- Funkcjonalne i dekoracyjne oświetlenie z darmową dostawą. W naszym 
sklepie internetowym zawsze szeroki wybór lamp. 

 
Zalecana jest optymalizacja znaczników <meta> - nasze sugestie poniżej. 

Podstrony Kategorii i Producentów: 
Meta tagi podstron kategorii serwisu wyglądają następująco: 
 
https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne  
 
Title: 

- Lampy wewnętrzne 
 
Description: 

- Miłośnicy aranżacji wnętrz na pewno zdają sobie sprawę jak ważnym 
elementem dekoracyjnym jest oświetlenie. Perfekcyjnie dobrane źródło 
światła powinno być również funkcjonalne, dlatego w naszym asortymencie 
odnajdą Państwo lampy wewnętrzne wszelkiego typu. Duże podwieszane 
konstrukcje, które staną się ozdobą pomieszczenia, subtelne plafony, 
mające za zadanie rozświetlić nawet największe przestrzenie, dyskretne i 
niewielkie kinkiety sprawdzające się jako rozjaśniające ściany akcenty. 
Wszystko to i wiele więcej zawarto w szczegółowo rozdzielonych 
kategoriach, które ułatwią poszukiwanie idealnego oświetlenia. 

 
Zalecana jest optymalizacja znaczników <meta> - nasze sugestie poniżej. 
 
Meta tagi podstron producentów serwisu wyglądają następująco: 
 
https://www.elampy.pl/19_wofi  
 
Title: 

- Wofi 
 
Description: 

- Brak 
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Zalecana jest optymalizacja znaczników <meta> - nasze sugestie poniżej. 

Podstrony Produktów: 
Meta tagi podstron produktów serwisu wyglądają następująco: 
 
https://www.elampy.pl/biurkowe/1216-lampa-biurkowa-journey-led-rgb.html  
 
Title: 

- Lampa biurkowa z funkcją głośnika JOURNEY LED RGB 
 
Description: 

- Brak 
 
Zalecana jest optymalizacja znaczników <meta> - nasze sugestie poniżej. 

1.3.2 Sugerowane meta tagi dla poszczególnych podstron serwisu: 

Strona główna: 
Title: 

- Lampy oświetleniowe - sklep internetowy z lampami Elampy.pl 
 
Description: 

- Sprawdź najlepsze lampy oświetleniowe  w sklepie internetowym Elampy.pl. 
W naszej ofercie ➤ lampy oświetleniowe do domu ✓ i ogrodu ✓ Elampy.pl 
☎ 32 791 16 20 

Podstrony Kategorii i Producentów: 
W ramach działań SEO przygotowujemy indywidualne meta title oraz description 
dla kategorii i producentów i wprowadzamy je lub zoptymalizujemy istniejące we 
własnym zakresie, cyklicznie po 15 podstron miesięcznie. 
 
Wszystkie zmiany wprowadzane będą w oparciu o analizę słów kluczowych 
dołączoną do audytu. 

Podstrony Produktów: 
Proponujemy wdrożenie następującego schematu metatagów globalnie: 
Title: #nazwa# - sklep https://www.domena.pl/ 
Description: Przykłady schematów: 
Zobacz #nazwa# w kategorii #nazwa kategorii# 🚚 Szybka Wysyłka! ✓ sklep 
Domena.pl 
Sprawdź #nazwa# w kategorii #nazwa kategorii# 👌 Bogaty Wybór! ✓ sklep 
Domena.pl 
W ofercie #nazwa# w kategorii #nazwa kategorii# 💲 Atrakcyjne Ceny! ✓ sklep 
Domena.pl 

16 

https://www.elampy.pl/biurkowe/1216-lampa-biurkowa-journey-led-rgb.html


 

    #growUP 

 
Zalecenia ogólne dla wszystkich metatagów w obrębie witryny: 

- Zalecana długość Title - 65-75 znaków. Schemat: “Nazwa podstrony” - 
“nazwa domeny” 

- Zalecana długość Description - 160 znaków. W przypadku produktów 
zalecono schemat globalny, w przypadku kategorii i landing pages 
optymalizacja po stronie agencji. 

1.4 Mikroformaty i opisy rozszerzone 
Dobrym sposobem na wyróżnienie strony internetowej w wynikach wyszukiwania 
Google jest wykorzystanie mikroformatów. Są to specjalne dane strukturalne 
(oparte na określonych standardach zestawy klas CSS i elementów xHTML) 
pozwalające na dodatkowe opisanie relacji i cech dla wybranych elementów 
strony tak, aby mogła być lepiej interpretowana przez boty wyszukiwarek 
internetowych. Specjalnym rodzajem mikroformatów są opisy rozszerzone (tzw. 
rich snippets), które pozwalają na zawarcie dodatkowych elementów 
wyróżniających w wynikach wyszukiwania Google. 
 
Obecnie w serwisie wykorzystano jedynie częściowo elementy schema.org do 
określenia Produktów - https://schema.org/Product. Należy wdrożyć poprawnie 
brakujące lub błędne elementy dotyczące danych produktów, takie jak:  
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Narzędzie do testowania danych uporządkowanych z podziałem na typy 
podstron: 
 
Strona główna: 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/#url=https%3A%2F%2F
www.elampy.pl%2F  
 
Kategorie: 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/#url=https%3A%2F%2F
www.elampy.pl%2F196-lampy-elewacyjne  
 
Producenci: 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/#url=https%3A%2F%2F
www.elampy.pl%2F19_wofi  
 
Produkty: 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/#url=https%3A%2F%2F
www.elampy.pl%2Fbiurkowe%2F1216-lampa-biurkowa-journey-led-rgb.html  
 
Więcej informacji:  
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data 
https://support.google.com/webmasters/answer/2774358?hl=pl&ref_topic=277409
8  

- najpopularniejsze rodzaje danych strukturalnych można znaleźć tutaj - 
https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery  

- narzędzie do testowania danych strukturalnych - 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool  

1.5 Favicon 
Serwis posiada dedykowaną ikonkę typu favicon pod adresem 
https://www.elampy.pl/img/favicon.ico?1519309040. Favicon to ikona, która pojawia 
się w pasku przeglądarki tuż obok Meta title. Ikona ta powinna mieć rozmiar 16x16 
lub 32x32 px i pozwala wyróżnić serwis.  
 

2. Budowa adresów URL w obrębie witryny 

2.1 Preferowana wersja “z www” i “bez www” 
Przy wyborze preferowanej wersji witryny, należy posłużyć się operatorem site: i 
sprawdzić, która wersja znajduje się już w indeksie, a jeśli znajdują się obie to 
wybrać tą, której wersja częściej pojawia się w wynikach. Przykładowe operatory: 

- site:domena.pl -inurl:www - zwraca wyniki dla wersji bez www 
- site:www.domena.pl - zwraca wyniki dla wersji z www 
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- site:domena.pl - zwraca wyniki obu wersji  
 
Statuscode dla wszystkich wersji witryny https://httpstatus.io/: 

- http://elampy.pl 
- http://www.elampy.pl 
- https://elampy.pl 
- https://www.elampy.pl 

 
Obecnie wszystkie adresy automatycznie przekierowywane są z wersji z bez www 
na z www - jednak należy ograniczyć liczbę przekierowań do minimum: 

 
 
W przypadku wykrycia błędów w statusach do poprawy w pliku .htaccess: 

- przekierowanie z bez www na www w wersji https:// 
RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?domena.pl(.*) [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domena.pl/$1 [R=301,L] 
 
RewriteCond %{HTTPS} !=on 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domena.pl/$1 [R=301,L] 
 
Więcej informacji - https://support.google.com/webmasters/answer/44231?hl=pl  

2.2 Certyfikat SSL 
Od pewnego czasu Google stara się naciskać na webmasterów aby zabezpieczali 
połączenia w swoich serwisach za pomocą protokołu https - dotyczy to przede 
wszystkim sklepów internetowych, gdzie niektóre formularze mogą być wrażliwe 
na ataki z zewnątrz. 
 
Obecnie na stronie jest wdrożony certyfikat SSL, który odpowiada za integralność i 
poufność danych przesyłanych między komputerem a witryną.  
Problem na stronie do rozwiązania to mixed content, czyli odwołania do zasobów 
na serwerze z protokołem http:// 
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Należy pamiętać by przekierowanie użytkowników i wyszukiwarek do strony lub 
zasobu HTTPS, zawsze odbywało się z udziałem przekierowań HTTP 301 po stronie 
serwera. 
 
Więcej informacji o protokole HTTPS - 
https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=pl  

2.3 Wildcards 
Wildcard domeny jest to pewnego rodzaju maska, która wszystkie subdomeny 
kieruje na domenę główną.  
 
Obecnie nie zanotowaliśmy błędów w wyświetlaniu bądź też duplikacji w obrębie 
subdomen. 

2.4 Strona błędu 404 
Serwis posiada przygotowaną stronę błędu 404. Po wpisaniu jakiegokolwiek 
błędnego adresu URL ukazuje się nam strona z informacją o błędzie 404. np: 

- https://www.elampy.pl/bledny-adres-url oraz 
- https://www.elampy.pl/index.php?controller=404 - gdzie kierują wszystkie 

tymczasowe przekierowania 302 
 
Należy przebudować stronę zwracającą błąd 404, tak aby zawierała np: 

- sugestie powrotu na konkretną podstronę serwisu (kilka do wyboru lub wg 
własnego uznania) 
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- kilka ofert, co pozwoli na przejście bezpośrednio do konkretnego produktu 
lub kategorii i zatrzyma nam użytkownika w serwisie 
Można podstawić klientowi te podstrony serwisu, na których firma najlepiej 
zarabia lub kilka nowości, bestsellerów, etc. 

- treści na stronie błędu 404 nie powinny duplikować treści z innych podstron 
i wyglądać jak ich kopie.  

 
Przykładowe strony błędu 404 w innych witrynach - 
http://www.altcontroldelete.pl/artykuly/19-niezwyklych-stron-bledu-404-bonus/  

2.5 Przyjazne adresy URL 
Jednym z czynników rankingowych branych pod uwagę przez roboty 
wyszukiwarek są tzw. “przyjazne adresy URL”. Są to ścieżki, które mają odpowiednią 
budowę: przejrzystą strukturę (bez automatycznie generowanych zmiennych), a 
także odpowiednią długość (do około 100 znaków). URL’e w serwisie internetowym 
powinny również skrótowo opisywać treść konkretnych podstron i zawierać istotne 
słowa kluczowe. Jasna struktura serwisu www oraz przyjazne adresy URL 
pomagają w lepszej indeksacji serwisu internetowego. 

2.5.1 Podkreślniki vs myślniki w URL’ach 
Zamiast podkreślników należy zastosować myślniki między wyrazami w adresach 
URL co spowoduje prawidłowe odczytywanie słów kluczowych z adresów URL.  
 
Adresy URL podstron producentów do zmiany wg przykładu poniżej: 

- /19_wofi google rozumie jako 19wofi 
natomiast 

- /19-wofi google rozumie jako 19 wofi 
 
Więcej informacji: https://www.youtube.com/watch?v=AQcSFsQyct8  
 
Ważna uwaga:  
w przypadku jakiejkolwiek, nawet minimalnej, ingerencji w adresy URL należy 
absolutnie koniecznie zastosować przekierowania 301 ze starego adresu na nowy 
dla każdego adresu URL, który uległ zmianie. 

2.5.2 Struktura adresów URL 
Z racji tej, że boty Google to, co bliżej domeny traktują jako bardziej wartościowe, 
długie adresy URL osłabiają wartość fraz w URL docelowym danej podstrony. 
 
Biorąc pod uwagę prawidłowe zagnieżdżenie kategorii w obrębie struktury serwisu, 
nie stwierdzamy żadnych problemów ze strukturą adresów url podstron w obrębie 
witryny. 
 
Ważna uwaga:  
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w przypadku jakiejkolwiek, nawet minimalnej, ingerencji w adresy URL należy 
absolutnie koniecznie zastosować przekierowania 301 ze starego adresu na nowy 
dla każdego adresu URL, który uległ zmianie. 

2.5.3 Polskie znaki i spacje w adresach URL 
Warto zwrócić tu uwagę na ujednolicenie tworzenia się adresów url w obrębie 
witryny. Jeżeli w całej witrynie polskie znaki i spacje występują w adresach, to 
należy zadbać o to by nie występowały. 
 

- Obecnie na podstronach Aktualności wpisy tworzą między sobą duplikację 
treści gdyż wyświetlają się zarówno pod adresami z polskimi znakami jak i 
bez nich. 

 
Przykładowe adresy url: 
https://www.elampy.pl/aktualnosci/16_Co-warto-wiedzie%C4%87-o-klasie-energet
ycznej.html - obecny adres 
https://www.elampy.pl/aktualnosci/16_Co-warto-wiedziec-o-klasie-energetycznej.
html -oczekiwana zmiana 
 

- ścieżki docelowych adresów url do zdjęć również posiadają polskie znaki jak 
i spacje, co należy poprawić lub maksymalnie uprościć. 

 
Przykładowe adresy url: 
https://www.elampy.pl/img/cms/BELKA%20GÓRNA%203%20Elampy_AKTUALNA%2016
20x65_09_07.png  
https://www.elampy.pl/img/cms/Ikonki%20menu/pomieszczenia/pokój%20dziecięc
y.png  
 
Ważna uwaga:  
w przypadku jakiejkolwiek, nawet minimalnej, ingerencji w adresy URL należy 
absolutnie koniecznie zastosować przekierowania 301 ze starego adresu na nowy 
dla każdego adresu URL, który uległ zmianie. 

2.6 Duplikacja treści na zewnętrznych serwisach 
Duplikacja treści (Duplicate Content) to zjawisko polegające na powielaniu całości 
lub fragmentów tekstu w obrębie jednej domeny lub kilku niezależnych witryn 
internetowych. Obecnie wyszukiwarka Google potrafi określić, która strona jako 
pierwsza opublikowała daną treść i to ta treść zostanie potraktowana jako 
unikalna, oryginalna i nieskopiowana. Przy określaniu oryginału treści Google 
bierze pod uwagę następujące czynniki: 

- czas, kiedy robot Google zaindeksuje tekst 
- ilość linków odsyłających do danej podstrony 
- wiek i autorytet domeny. 

Należy o tym pamiętać udostępniając unikalne treści na zewnątrz, gdyż istnieje 
prawdopodobieństwo, że Google wcześniej zaindeksuje daną treść na innej 
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podstronie, która ma więcej linków przychodzących, dłuższy wiek i większy 
autorytet. 
 
Biorąc pod uwagę treści obecnie dostępne w obrębie całego serwisu, 
stwierdzamy ich niewielką ilość, a także niewielką unikalność istniejących treści, co 
jest jednym z czynników jakościowych branych pod uwagę przy aktualizacji 
algorytmów sortujących wyniki organiczne w wyszukiwarce. 

2.6.1 Treść na stronie głównej 
- brak opisu 

2.6.2 Treść na kategoriach i producentach 
- przykładowo sprawdzone treści na kategoriach są unikalne, jednak jest ich 

stanowczo za mało 
- przykładowo sprawdzone treści na producentach są unikalne względem 

witryn zewnętrznych, jednak jest ich stanowczo za mało 

2.6.3 Treść na produktach 
- przykładowo sprawdzone treści na produktach są unikalne 

 
Zalecamy: 

- zwiększenie nacisku na treści wysokiej jakości w obrębie witryny.  
- stworzenie unikalnej treści na stronę główną 
- zwiększenie ilości znaków w opisach kategorii 
- zróżnicowanie opisów producentów względem siebie, tak by przynajmniej 

70% treści w pierwszym akapicie tekstu była unikalna. 
- zróżnicowanie opisów kategorii/producentów/produktów wychodzących na 

zewnątrz - niech treści wychodzące na zewnątrz różnią się od tych 
będących na stronie. 

2.7 Analiza unikalności i dopasowania treści wewnątrz serwisu: 

2.7.1 Treść na stronie głównej 
- brak opisu 

 
Jako zalecenie proponujemy napisanie unikalnego tekstu o długości minimum 
2000 znaków zawierającego kilka słów, które będą nakierowane na n/w zestaw fraz 
dedykowany dla strony głównej: 
 
elampy 

e lampy 

lampy sklep internetowy 

lampy oświetleniowe 
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e-lampy 

e lampy oświetlenie 

sklep internetowy z lampami 

e-lampy sklep 

 
Zalecane miejsce wprowadzenia opisu na stronę główną: 
 

 
 

(źródło https://www.elampy.pl) 

2.7.2 Treści na stronach kategorii i producentów 
- przykładowo sprawdzone treści na kategoriach są unikalne, jednak jest ich 

stanowczo za mało 
- przykładowo sprawdzone treści na podstronach producentów wykazują 

pełną duplikację treści na tożsamych podstronach: 

 
 
Jako zalecenie proponujemy tworzenie wytycznych pod unikalne treści do 
napisania tekstów o długości minimum 1500 znaków zawierającego kilka słów, 
które będą nakierowane na załączony zestaw fraz dedykowany dla 
poszczególnych kategorii/producentów w rozliczeniu miesięcznym (15 wytycznych 
pod opisy kategorii miesięcznie w ramach działań onsite). 
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2.7.3 Treści na stronach produktów 
- przykładowo sprawdzone treści na produktach są unikalne 

 
W celu zapewnienia większej unikalności i atrakcyjności treści warto dbać o treści 
w module z opiniami i ocenami produktów przez użytkowników.  

- Zatwierdzone treści powinny być zawsze widoczne w kodzie html dla Google 
bota. 

3. Struktura witryny 

3.1 Budowa drzewa kategorii 
Drzewo kategorii na stronie https://www.elampy.pl nie jest skomplikowane i jest 
intuicyjne.  
 
Samo drzewo kategorii podlinkowane jest z górnego Menu i częściowo w drodze 
powrotnej z kategorii niższego rzędu do wyższej dzięki breadcrumbs.  
 
Brakuje natomiast podlinkowania kategorii niższego rzędu np. z Sitebaru, tak aby z 
kategorii wyższego rzędu lub z podstron producentów wychodziły linki 
bezpośrednio do nich. Dzięki temu Google skanując strukturę sklepu będzie miał 
łatwość docierania do wartościowych podstron serwisu.  
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Obecnie w Sitebarze kategorie niższego rzędu występują jedynie jako filtry, a do 
kategorii niższego rzędu można przejść jedynie z górnego Menu, które nie jest 
kompletne. 

3.1.1 Adresy z .html i bez 
Adresy z końcówką .html są dedykowane dla Produktów oraz bez tej końcówki dla 
pozostałych typów podstron. To rozwiązanie nie wymaga dodatkowych działań.  

3.1.2 Duplikaty podstron w serwisie dodane do sitemapy 
Nie stwierdzono występowania tego typu problemu. 

3.2 Indeksacja wyników filtrowania i paginacji 
Indeksowanie wyników filtrowania listingów stanowi często poważny problem, 
prowadzący do duplikacji treści. 
Na przykładzie Kategorii https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne widzimy, że 
strona posiada sortowanie, filtrowanie oraz paginację: 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?material=drewno&page=9 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?cena=500-14093&page=7 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?cena=500-14093&page=3 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?kolor=brazowy&material=dre

wno&page=4 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?PageSpeed=noscript&kolor=

czerwony&page=2 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?kolor=brazowy&material=dre

wno&page=2 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?kolor=miedziany,mosiezny,zl

oty&amp;page=2 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?kolor=miedziany%2Cmosiezn

y%2Czloty&page=4 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?material=szklo&page=6&wys

ylka-w-24h=1 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?kolor=brazowy&amp;materi

al=drewno&amp;page=4 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=2&kolor=mied

ziany&page=3 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=7&kolor=zloty

&page=11 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=7&kolor=zloty

&page=8 
- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=4&kolor=czer

wony&page=3 
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- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=1&cena=500-1
4093&page=22 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=1&cena=500-1
4093&page=21 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=1&cena=500-1
4093&page=12 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=1&cena=500-1
4093&page=11 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=6&cena=500-
14093&page=3 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bpage=9&material=d
rewno%2Cstal&page=5 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?kolor=brazowy&amp;materi
al=drewno&amp;page=2&amp;wysylka-w-24h=1 

- https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?amp%3Bamp%3Bpage=2&a
mp%3Bamp%3Bpromocje=1&amp%3Bdostawa-24h=1&amp%3Bpage=2&pag
e=24 

 
(źródło Google.com) 

3.2.1 Kanoniczne adresy url 
Za pomocą tagu canonical Google jest informowane że ma do czynienia z 
duplikatem strony, którego nie powinno indeksować. Dzięki temu strona oznaczona 
w canonicalu jako nadrzędna traktowana jest jako kanoniczna względem kopii. 
Znacznik canonical nie jest dla robotów Google dyrektywą, a jedynie wskazówką, 
dlatego może się zdarzyć że do indeksu mogą trafić podstrony wskazujące w tagu 
kanonicznym zupełnie inny adres. 
 
Aby wykluczyć z wyników wyszukiwania podstrony zawierające np. “?page=” należy 
przyjrzeć się czy dla każdej kategorii dodany jest link kanoniczny, który będzie 
wskazywał sam na siebie tzn.: 

- dla adresu url https://www.elampy.pl/19_wofi linkiem kanonicznym będzie 
<link rel="canonical" href="https://www.elampy.pl/19_wofi" /> 

- dla adresu url https://www.elampy.pl/19_wofi?page=2 linkiem kanonicznym 
będzie <link rel="canonical" href="https://www.elampy.pl/19_wofi" /> 

- analogicznie jak na podstronach kategorii 

3.2.2 Wyniki wyszukiwarki wewnętrznej 
Użytkownicy nie lubią, gdy po kliknięciu wyniku wyszukiwania zostają przeniesieni 
na kolejną stronę wyników wyszukiwania w Twojej witrynie. Dlatego też strony 
wyników wyszukiwania wewnętrznego nie powinny być indeksowane przez Google. 
 
W tym przypadku należy dodać do pliku robots.txt dodatkową dyrektywę: 

- Disallow: */szukaj$ 
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3.3 Breadcrumbs 
Nawigacja w formie breadcrumbs zaimplementowana jest prawidłowo. 

3.4 Struktura nagłówków Hx 
Nagłówki wartościujące Hx (H1, H2, H3 itd.) to elementy kodu HTML pozwalające na 
wyróżnienie najważniejszych elementów tekstowych strony internetowej. 
Najwyższą wartość ma nagłówek pierwszego poziomu - H1. 
Z perspektywy SEO najważniejsze jest aby nagłówek H1 występował tylko raz na 
danej podstronie, a także był w jakiś sposób skorelowany z najważniejszym 
słowem kluczowym dla danej podstrony (najlepiej aby samo słowo kluczowe 
znajdowało się w nagłówku H1). Nagłówki niższych poziomów - H2, H3, H4 itd. 
pozwalają na wyróżnienie innych ważnych elementów strony, a także 
uszeregowanie ich pod kątem ich rangi.  
Dzięki nagłówkom Hx wskazujemy robotom które elementy tekstowe na danej 
podstronie są najważniejsze w jej strukturze. Dzięki temu roboty wyszukiwarek 
mogą lepiej rozumieć zawartość strony i tworzyć jej korelacje z określonymi 
słowami kluczowymi budując rankingi. 
 
Obecnie serwis nie wykorzystuje pełnego potencjału związanego z nagłówkami Hx. 
Aby lepiej wykorzystać potencjał związany z rozmieszczeniem nagłówków na 
stronie, sugerowane są zmiany w strukturze Hx na poszczególnych typach 
podstron: 

3.4.1 Strona główna 
Obecnie struktura nagłówków Hx wygląda następująco: 
 

 
 

(źródło Chrome Extension Seo Quake) 
 

<h1> 
- Należy wdrożyć nagłówek H1 z obecnie nie występującego na następujący:  

<h1>Lampy oświetleniowe - sklep internetowy z lampami Elampy.pl</h1> 
 
Zalecane miejsce wprowadzenia H1 na stronę główną: 
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<h2> 

- Nagłówki H2 do wdrożenia: 
nazwy sekcji: Bestsellery, Promocje, Outlet, Producenci 
w przygotowywanym tekście śródtytułu również oznaczone jako H2 
 

- Nagłówki H2 do usunięcia: 
<H2>: darmowa dostawa 
<H2>: źródło światła 
<H2>: prawo zwrotu 
<H2>: w 24 godziny 

 
<h3> 

- Nagłówki H3 do wdrożenia: 
wszystkie nazwy produktów w sekcji Bestsellery, Promocje, Outlet 
wszystkie nazwy producentów w sekcji Producenci 
 

- Nagłówki H3 do zmiany na H4: 
<H3>: elampy.pl 
 

- Nagłówki H3 do usunięcia: 
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<H3>: Zapisz się 
 

<h4> 
- Nagłówki H4 do usunięcia: 

<H4>: do newslettera 
 

<h5> 
- Nagłówki H5 do zmiany na H3: 

wszystkie nazwy produktów w sekcji Bestsellery, Promocje, Outlet 
 

<h6> 
- Nagłówki H6 do zmiany na H3: 

wszystkie nazwy producentów w sekcji Producenci 

3.4.2 Podstrony Kategorii: 
https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne 
Obecnie struktura nagłówków Hx wygląda następująco: 
 

 
 

(źródło Chrome Extension Seo Quake) 
 

<h1> 
- Nagłówki H1 do zmiany na H2: 

<H1>: Lampy wewnętrzne 

 
 

<h2> 
- Nagłówki H2 do wdrożenia: 

w przygotowywanym tekście śródtytułu oznaczone jako H2 
 

- Nagłówki H2 do usunięcia: 
<H2>: Filtry 
 

<h3> 
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- Nagłówki H3 do wdrożenia: 
wszystkie nazwy produktów na liście kategorii 
 

- Nagłówki H3 do zmiany na H4: 
<H3>: elampy.pl 
 

- Nagłówki H3 do usunięcia: 
<H3>: dostawa już w 24 godziny 
<H3>: Darmowa dostawa 
<H3>: 100 - dniowe prawo zwrotu 
<H3>: Zapisz się 
 

<h4> 
- Nagłówki H4 do usunięcia: 

<H4>: do newslettera 
 

<h5> 
- Nagłówki H5 do zmiany na H3: 

wszystkie nazwy produktów na liście 
 

- Nagłówki H5 do usunięcia: 
<H5>: Wysyłka w 24H 
<H5>: Produkty w promocji 
<H5>: Kategorie 
<H5>: Kolor 
<H5>: Materiał 
<H5>: Wykończenie 
<H5>: Rodzaj trzonka 
<H5>: Typ źródła światła 
<H5>: Ilość źródeł światła 
<H5>: Typ żarówki 
<H5>: Klasa energetyczna 
<H5>: Cena 
<H5>: Producent 
<H5>: Rodzaj ochrony [IP] 
 

<h6> 
- Nagłówki H6 do zmiany na H3: 

wszystkie nazwy producentów na liście produktów 

3.4.3 Podstrony Producentów: 
Obecnie struktura nagłówków Hx wygląda następująco: 
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(źródło Chrome Extension Seo Quake) 
 

<h1> 
- Należy wdrożyć nagłówek H1 z obecnie nie występującego na następujący 

możliwy do edycji w panelu:  
<h1>Wofi</h1> 
 
Zalecane miejsce wprowadzenia H1 na stronę główną: 

 
 

<h2> 
- Nagłówki H2 do wdrożenia: 

w przygotowywanym tekście śródtytułu oznaczone jako H2 
 

- Nagłówki H2 do usunięcia: 
<H2>: Filtry 
 

<h3> 
- Nagłówki H3 do wdrożenia: 

wszystkie nazwy produktów na liście kategorii 
 

- Nagłówki H3 do zmiany na H4: 
<H3>: elampy.pl 
 

- Nagłówki H3 do usunięcia: 
<H3>: dostawa już w 24 godziny 
<H3>: Darmowa dostawa 
<H3>: 100 - dniowe prawo zwrotu 
<H3>: Zapisz się 
 

<h4> 
- Nagłówki H4 do usunięcia: 

<H4>: do newslettera 
 

<h5> 
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- Nagłówki H5 do zmiany na H3: 
wszystkie nazwy produktów na liście 

 
- Nagłówki H5 do usunięcia: 

<H5>: Wysyłka w 24H 
<H5>: Produkty w promocji 
<H5>: Kategorie 
<H5>: Kolor 
<H5>: Materiał 
<H5>: Wykończenie 
<H5>: Rodzaj trzonka 
<H5>: Typ źródła światła 
<H5>: Ilość źródeł światła 
<H5>: Typ żarówki 
<H5>: Klasa energetyczna 
<H5>: Cena 
<H5>: Producent 
<H5>: Rodzaj ochrony [IP] 
 

<h6> 
- Nagłówki H6 do zmiany na H3: 

wszystkie nazwy producentów na liście produktów 

3.4.4 Podstrony Produktów: 
Obecnie struktura nagłówków Hx wygląda następująco: 
 

 
 

(źródło Chrome Extension Seo Quake) 
 

<h2> 
- Nagłówki H2 do wdrożenia: 

w przygotowywanym opisie nazwa produktu jako tytuł tekstu oznaczone 
jako H2 

 
- Nagłówki H2 do usunięcia: 

<H2>: darmowa dostawa 
<H2>: źródło światła 
<H2>: prawo zwrotu 
<H2>: w 24 godziny 
 

<h3> 
- Nagłówki H3 do wdrożenia: 

wszystkie nazwy produktów na liście Ostatnio przeglądane 
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wszystkie nazwy producentów na liście Ostatnio przeglądane 
 

- Nagłówki H3 do zmiany na H4: 
<H3>: elampy.pl 
 

- Nagłówki H3 do usunięcia: 
<H3>: Zapisz się 
 

<h4> 
- Nagłówki H4 do usunięcia: 

<H4>: do newslettera 
 

<h5> 
- Nagłówki H5 do zmiany na H3: 

wszystkie nazwy produktów na liście Ostatnio przeglądane 
 

<h6> 
- Nagłówki H6 do zmiany na H3: 

wszystkie nazwy producentów na liście Ostatnio przeglądane 

3.5 Obrazki na stronie 
Roboty wyszukiwarek obecnie nie są w stanie określić i sklasyfikować obrazów na 
podstawie wizualnej, dlatego konieczne jest ich dodatkowe opisanie. Służą do tego 
znaczniki alt=, które są czytane przez roboty i pozwalają na sklasyfikowanie zdjęć i 
określenie ich tematyki oraz zgodności z treścią strony. Dobrze opisane zdjęcia 
mogą również pomóc w poprawie widoczności obrazków w wynikach Google 
Grafika na określone słowa kluczowe. 

3.5.1 Kompresja 
zdjęcia i obrazki na stronie w wysokich rozdzielczościach mogą wpływać na 
dłuższe ładowanie się strony, co może być niekorzystne pod względem UX (długi 
czas oczekiwania na załadowanie się nowych podstron). Czas ładowania strony 
jest również brany pod uwagę w ocenie strony przez roboty wyszukiwarek. 
Waga zdjęć nie powinna przekraczać 100 kB, poniżej przykładowe pliki graficzne, 
które przekraczają tą wartość i spowalniają ładowanie strony 
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Więcej o kompresji obrazów na stronie: 
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-cont
ent-efficiency/image-optimization?hl=pl  

3.5.2 Teksty alternatywne 
Znaczniki alt= powinny skrótowo opisywać treść obrazów. Wskazane jest również, 
aby w opisie znajdowały się odpowiednie słowa kluczowe. Zdjęcia na stronie 
głównej, kategoriach i producentach w większości mają uzupełniony atrybut ALT 
jednak zdjęcia na podstronach produktowych mają puste ALTy - co należy 
uzupełnić. 
 
Lista zdjęć nie posiadających atrybutu ALT: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Alow8DZU577W3bpPFiIa9wrapWMz5JWr
TGlrm-XnHk/edit#gid=1292414297 
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Więcej o tworzeniu tekstów alternatywnych znajduje się pod adresem: 
https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=pl&ref_topic=2370565  
 
Zalecamy automatyczne generowanie tekstów alt na podstawie nazwy produktu 

3.5.3 Przyjazne nazwy plików 
- większość zdjęć posiada przyjazne nazwy plików. Problematyczne 

nazewnictwo, które przekłada się bezpośrednio na tworzenie adresów url 
opisaliśmy w punkcie - 2.5 Przyjazne adresy URL 
 

Zalecamy stosować nazwy plików zaczerpnięte od nazwy produktu lub kategorii 
którą przedstawiają jeszcze zanim pliki z grafikami trafią na serwer. 

3.6 Linkowanie wewnętrzne 
Liczba linków wewnętrznych wskazujących daną stronę stanowi informację dla 
wyszukiwarek dotyczącą względnego poziomu ważności strony. 
 
Brak widocznego linkowania wewnątrz witryny w obrębie treści. Należy opracować 
schematy linkowania wewnętrznego i je wdrażać razem z opisami Kategorii i 
Producentów, a także przy wykorzystaniu obecnej treści w Aktualnościach jak i na 
kartach produktowych. 
 
Poza linkowaniem z treści wykorzystuje się również pozostałe elementy struktury 
witryny, jak: Menu, Sitebar czy Stopka. Poniżej przygotowaliśmy listę odnośników, 
które należy zmienić z Dofollow na Nofollow, aby ograniczyć przepływ mocy 
między podstronami tylko do tych najbardziej jakościowych: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Alow8DZU577W3bpPFiIa9wrapWMz5JWr
TGlrm-XnHk/edit#gid=1428073718  
 
Wiecej informacji: https://support.google.com/webmasters/answer/138752?hl=pl  

3.7 Blog 
Dobrą i wskazaną praktyką dla sklepów internetowych jest stworzenie w obrębie 
domeny blogu firmowego. Tego typu działanie wdrożone w odpowiedni sposób 
pomaga zarówno w zwiększeniu stosunku treści do kodu w obrębie domeny, 
budowaniu wizerunku marki, zwiększeniu konwersji, a także - linkowaniu 
wewnętrznemu oraz pozyskiwaniu słów z “długiego ogona”. 
 
W witrynie https://www.elampy.pl/ blog prowadzony jest pod adresem 
https://www.elampy.pl/aktualnosci.html  
 
Blog w domenie głównej pozwala na prowadzenie strategii linkowania 
wewnętrznego z pełną kontrolą przepływu Link Juice z konkretnych Anchor’ów 
między odpowiednimi podstronami serwisu. Dodatkowo, gdy treści na blogu są 
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często aktualizowane - Google będzie rejestrował je jako świeży content w obrębie 
witryny sklepu. W związku z tym takie działania wspierają mocno pozycjonowanie 
sklepu. Plusów prowadzenia blogu w katalogu domeny jest dużo więcej: 

- zwiększa się liczba site’u serwisu 
- klienci będą kojarzyć bloga ze stroną główną sklepu 
- z pewnością może to pomóc w pozycjonowaniu szerokim “long tail”  
- serwis może zdobyć nowe naturalne linki (np. poprzez sharowanie artykułów 

przez użytkowników i czytelników bloga) 
- ruch generowany na blogu wpływa dodatnio na zwiększenie się ruchu w 

obrębie całego serwisu 
- publikacja świeżego i unikalnego contentu może pomóc utrzymać stabilne 

pozycje sklepu w wyszukiwarce Google 

3.7.1 Przyjazne adresy URL we wpisach blogowych 
Problematyczne nazewnictwo, które przekłada się bezpośrednio na tworzenie 
adresów url opisaliśmy w punkcie - 2.5 Przyjazne adresy URL 

3.7.2 Linkowanie wewnętrzne z bloga 
Z racji pełnej kontroli nad tym jak i gdzie przekazujemy moc z jednej podstrony do 
drugiej, należy trzymać się zasady, że linkujemy z treści tylko do stron statycznych. 
Omijamy linkowanie do filtrowania 
(https://www.elampy.pl/96-lampy-wewnetrzne?kolor=brazowy&wysylka-w-24h=1&
material=drewno) oraz do wyników wewnętrznej wyszukiwarki 
(https://www.elampy.pl/szukaj?producent=nowodvorski&s=oslo&spr_submit_sear
ch=Search&n=65&order=product.name.desc) ze względu na wysoki poziom 
duplikacji oraz ryzyko indeksowania się różnych adresów w tej samej postaci. 
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4. Poprawność i efektywność kodu strony 

4.1 Walidator W3C 
Analiza narzędziem do walidacji wykazała 68 błędów i 116 ostrzeżeń w kodzie strony. 
 

 
 
Więcej szczegółów: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.elampy.pl%2F  
 

- należy przesłać wyniki analizy do programistów w celu wyeliminowania 
błędów. 

4.2 Szybkość ładowania strony 
Szybkość ładowania strony jest bardzo istotną cechą wpływającą zarówno na 
indeksowanie i ocenę serwisu przez Google, jak i na UX i zachowania użytkowników. 
W przypadku stron z długim czasem ładowania strony może występować wysoki 
współczynnik odrzuceń (bounce rate - wyjścia ze strony bez wykonania żadnej 
akcji) - internauci mają ograniczoną cierpliwość i zazwyczaj szybko irytują się jeśli 
strona ładuje się wolno.  
 
Wpływ na szybkość ładowania strony ma wiele czynników, m. in. optymalizacja 
grafik, czas odpowiedzi serwera, ładowanie dodatkowych skryptów, ilość 
przekierowań w .htaccess itp. Aby ocenić szybkość ładowania strony warto 
zwrócić uwagę na wyniki analiz Page Speed Insights (narzędzie od Google). 
 
Poniżej znajdują się wyniki analizy prędkości działania strony wykonanej 
narzędziem Google PageSpeed Insights z uwzględnieniem różnych typów 
podstron: 
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4.2.1 Strona główna: 

a) Komputery 

Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na komputerach osobistych: 
25/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2F&tab=desktop  

b) Urządzenia mobilne 
Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na urządzeniach mobilnych: 3/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2F&tab=mobile  

4.2.2 Strona Kategorii: 

a) Komputery 

Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na komputerach osobistych: 19/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2F96-lampy-wewnetrzne&tab=desktop  

b) Urządzenia mobilne 
Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na urządzeniach mobilnych: 2/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2F96-lampy-wewnetrzne&tab=mobile  

4.2.3 Strona Producenta: 

a) Komputery 

Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na komputerach osobistych: 19/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2F19_wofi&tab=desktop  

b) Urządzenia mobilne 
Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na urządzeniach mobilnych: 2/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2F19_wofi&tab=mobile  
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4.2.4 Strona Produktu: 

a) Komputery 

Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na komputerach osobistych: 
20/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2Fbiurkowe%2F1216-lampa-biurkowa-journey-led-rgb.h
tml&tab=desktop  

b) Urządzenia mobilne 
Szybkość działania strony i optymalizacja kodu na urządzeniach mobilnych: 3/100 
Szczegóły:  

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fwww.elampy.pl%2Fbiurkowe%2F1216-lampa-biurkowa-journey-led-rgb.h
tml&tab=mobile  

 
- należy przesłać wyniki analizy do programistów w celu zastosowania się do 

wytycznych optymalizacyjnych. Zadowalające parametry PageSpeed to 
70-80 mobile > desctop. 

4.3 Dostępność serwisu dla botów 

4.3.1 Mapa witryny 
Mapa witryny jest to plik w formacie .xml (lub w skompresowanym formacie gzip), 
w którym zapisany jest układ serwisu oraz schemat dotarcia do poszczególnych 
podstron. Sitemap pomaga robotom wyszukiwarek w lepszej i pełniejszej 
indeksacji serwisu.  
 
W witrynie https://www.elampy.pl/ występuje plik sitemap.xml pod adresem 
https://www.elampy.pl/1_index_sitemap.xml.  
Mapa nie została dodana do Search Console co powoduje brak możliwości 
dojścia do wielu adresów URL przez roboty Google. 
 
Zanim dodamy mapę do GSC, należy rozwiązać problem pojawiających się w 
sitemapie takich adresów jak:  

- https://www.elampy.pl/2-strona-glowna  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/171-lampa-sufitowa-relax-color-1912.

html  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/1729-slupek-oswietleniowy-cumulus-

6977.html 
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/1730-slupek-oswietleniowy-cumulus-

6976.html  
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- https://www.elampy.pl/strona-glowna/1731-slupek-oswietleniowy-cumulus-
6978.html  

- https://www.elampy.pl/strona-glowna/2851-kinkiet-sola-wl-square-black-g
old-91063.html  

- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3106-kinkiet-korytko-30.html 
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3354--lampa-wiszaca-jd4018s-01-co

-anguria.html 
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3431--kinkiet-w0382-01b-b5f4-dama

so.html  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3432-lampa-sufitowa-adem-e9371-

42-led-bl.html  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3449-lampa-wiszaca-sila-md1510-4

a-chrome.html  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3766-reflektor-nautilus-spike-227418.

html  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3767-reflektor-nautilus-spike-227419.

html  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3768-reflektor-nautilus-ip67-227500.

html  
- https://www.elampy.pl/strona-glowna/3804-lampa-sufitowa-sitra-ceiling-2

31545.html  
 
Należy usystematyzować strukturę adresów kategorii, uaktualnić listę adresów w 
sitemapie oraz nieistniejące podstrony z niej usunąć. 
 
Więcej informacji:  
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=pl  

4.3.2 Meta robots - noindex 
W celu wyindeksowania zbędnych podstron z wyników wyszukiwania tj. koszyk, 
regulamin, panel Klienta, powielone treści na zewnętrznych serwisach, itp należy 
na poniższych podstronach w sekcji <head> dodać następujący tag: 
 
<meta name="robots" content="noindex"> 

- https://www.elampy.pl/content/12-regulamin 
- https://www.elampy.pl/content/13-polityka-prywatnosci 
- https://www.elampy.pl/content/21-o-nas 
- https://www.elampy.pl/content/25-kontakt 
- https://www.elampy.pl/content/30-zwroty-i-reklamacje 
- https://www.elampy.pl/content/38-konkurs 
- https://www.elampy.pl/content/6-skladanie-zamowienia 
- https://www.elampy.pl/content/7-metody-platnosci 
- https://www.elampy.pl/content/8-wysylka-i-dostawa 
- https://www.elampy.pl/content/9-ustawy 
- https://www.elampy.pl/historia-zamowien 
- https://www.elampy.pl/koszyk 
- https://www.elampy.pl/logowanie 
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- https://www.elampy.pl/moje-konto 
- https://www.elampy.pl/szukaj 

4.3.3 Robots.txt 
Plik robots.txt zawiera ogólne wskazówki dotyczące dostępu i indeksowania treści 
w serwisie www. W pliku robots.txt możemy również zablokować dostęp do serwisu 
konkretnym botom i crawlerom (User Agents). 
 
W serwisie https://www.elampy.pl/ plik robotst.txt został stworzony i jest 
generowany automatycznie. 
 
Proszę o dodanie do pliku robots.txt następujących dyrektyw: 
 

Sitemap: https://www.elampy.pl/1_index_sitemap.xml  
User-agent: * 
Disallow: *?page=* 
Disallow: *?*PageSpeed=* 
Disallow: *?*resultsPerPage=* 
Disallow: *?*amp;* 
Disallow: *?*amp%3B* 
Disallow: *?*?order=* 
Disallow: *?*wysylka-w-24h=* 
Disallow: *?*produkty-w-promocji=* 
Disallow: *?*kategorie=* 
Disallow: *?*kolor=* 
Disallow: *?*material=* 
Disallow: *?*wykonczenie=* 
Disallow: *?*rodzaj-trzonka=* 
Disallow: *?*typ-zrodla-swiatla=* 
Disallow: *?*ilosc-zrodel-swiatla=* 
Disallow: *?*klasa-energetyczna=* 
Disallow: *?*cena=* 
Disallow: *?*producent=* 
Disallow: *?*rodzaj-ochrony-ip-=* 
Disallow: *?orderby=* 
Disallow: *.pdf$ 
Disallow: *?action=* 
Disallow: *?back=* 
Disallow: *?a_aid=* 
Disallow: */szukaj$ 

 
Więcej informacji:  
https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=pl  
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4.4 Błędy 404 w linkach 
Obecnie błędy 404 nie wyświetlają się w obrębie witryny dzięki zastosowaniu 
przekierowań na podstronę https://www.elampy.pl/index.php?controller=404 Jest 
to bardzo dobre rozwiązanie przy ofertach i promocjach ograniczonych w czasie 
lub w wybranych sezonach.  
 
Przekierowanie niestety jest wdrożone jako 302 (tymczasowe) co skutkuje 
pozostawieniem starych adresów widocznych w indeksie wyszukiwarki Google, co 
może przekładać się na wysoki współczynnik odrzuceń przy odwiedzinach tych 
podstron: 

 
 
Jako rozwiązanie sugerujemy dokonać podziału podstron, które wskazują na 
podstrony “chwilowo” niedostępne i takie które już nie będą aktywne w strukturze 
witryny: 

- “chwilowo” niedostępne produkty - przywrócić im widoczność  z adnotacją 
zamiast ceny, że produkt Niedostępny 

- produkty usunięte na stałe z oferty - przekierować z pomocą redirect 301 na 
tożsame produkty dostępne w ofercie lub kategorie w których produkt się 
znajdował 

 
Lista adresów URL wskazujących na “controller=404”: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Alow8DZU577W3bpPFiIa9wrapWMz5JWr
TGlrm-XnHk/edit#gid=1870878754  

4.5 Dostosowanie do urządzeń mobilnych 
Strona przeszła pomyślnie test dostosowania do urządzeń mobilnych, jednak 
część elementów na stronie ma problem z prawidłowym wczytywaniem, co należy 
poprawić: 
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(źródło: https://search.google.com/test/mobile-friendly) 
 
Szczegóły testu:  

- https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=pl&id=EsrPcPjrX6gSg9Fq4
7rn9g  

- https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=pl&id=EsrPcPjrX6gSg9Fq4
7rn9g&view=fetch-info  

Podsumowanie 
Niniejszy audyt miał na celu sprawdzenie aktualnej widoczności witryny 
https://www.elampy.pl/ w wynikach organicznych, porównanie na tle konkurencji, 
weryfikację poprawności optymalizacji on-site na stronie sklepu, a także 
identyfikację możliwości i ewentualnych pól do poprawy widoczności organicznej 
serwisu. 
Witryna https://www.elampy.pl/ zarówno on-site’owo jak i off-site’owo pozostawia 
pole do wdrożeń optymalizacyjnych. Prowadzonych do tej pory działań 
linkbuildingowych praktycznie nie było. Wytyczne optymalizacyjne on-site mogą 
pomóc w znaczącym wzroście widoczności witryny w wynikach organicznych ale 
tylko w warunkach ścisłej współpracy między: agencją SEO, klientem oraz 
programistami odpowiedzialnymi za obecny wygląd i funkcjonowanie serwisu. 
 
Największy priorytet związany z poszerzeniem potencjalnej widoczności w Google 
obecnie powinny przynieść następujące działania: 
 

- zmiany w metatagach w obrębie całej witryny (8) 
- implementacja mikroformatów (5) 
- optymalizacja strony błędu 404 (4) 
- optymalizacja adresów URL (6) 
- rozwiązanie problemu duplikacji treści na zewnętrznych serwisach (6) 
- rozwiązanie problemu duplikacji w obrębie witryny (6) 
- wprowadzenie zmian w drzewie i aliasach kategorii (7) 
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    #growUP 

- poprawienie linkowania przy filtrowaniu (9) 
- poprawienie struktury nagłówków Hx (8) 
- optymalizacja obrazów (6) 
- wyeliminowanie błędów w kodzie strony (9) 
- poprawienie szybkości ładowania strony (7) 
- optymalizacja dostępności serwisu dla botów (8) 
- przekierowania broken inlinks (4) 
- dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych (7) 

 
Po wprowadzeniu poprawek optymalizacyjnych warto byłoby rozpocząć link 
building oparty o zdobywanie odnośników z treści artykułów powiązanych 
tematycznie serwisów (w tym również artykułów sponsorowanych). Dzięki 
odpowiednio zoptymalizowanym linkom kierującym do https://www.elampy.pl/ 
pochodzącym z powiązanych tematycznie domen możliwe będzie poprawienie 
pozycji w rankingu Google na wiele istotnych słów kluczowych, zaś większa liczba 
wartościowych domen odsyłających powinna poprawić również autorytet 
domeny.  
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