
6 powodów dla których  
Twoje SEO nie działa







Kto na sali robi/zleca 
działania SEO?



Zapomnijcie o wszystkim co wiecie



Dlaczego?



SEO IS DEAD



Nie wierzycie?





Jeśli nie SEO to co?



SXO = Search Experience Optimization



SXO w praktyce



Nowe szanse czy zagrożenia?

Voice Search Zero-click searches Knowledge Graph



+ te nieznośne reklamy ☹



Sukces SXO  
= autorytet domeny



Trzy obszary które budują autorytet

Content on-site

Technical SEO

Content offsite (linkbuilidng)



SXO nie toleruje błędów
I jedna nadrzędna zasada w pracy nad www



6 (prawdopodobnych) powodów dla 
których Twoje SEO SXO nie działa



Powód 1: brak relewantnych treści

Relewantne treści = dopasowane do zapytania 
użytkownika. 

Poszukiwanie semantycznie powiązanych słów 
kluczowych. 

Zrozumienie kontekstu i intencji wyszukiwania 
(długi tekst nie zawsze gwarantuje pierwszą 
pozycję). 

E-A-T (Expertise - Authoritativeness - 
Trustworthiness) to podstawa



Powód 2: brak kontekstowego linkowania wewnętrznego

Linkowanie wewnętrzne bezpośrednio zależne      
od semantyki słów kluczowych. 

Zasada first ink counts to mit. 

Należy dążyć do maksymalnej dostępności 
serwisu (1 podstrona = 1 link wewnętrzny)



Case 1: rozbudowa treści i poprawa linkowania wewnętrznego



Powód 3: niski CTR z pierwszych pozycji

Z roku na rok ilość ruchu z tych samych pozycji 
spada (inny SERP layout + więcej reklam) 

Konieczna jest bieżąca praca i testowanie zmian   
w zakresie zawartości znaczników meta. 

Wzrost znaczenia mikroformatów (schema.org).



Powód 4: brak kontroli nad zawartością indeksu

Indeksowanie dużej ilości podstron                      
nie generujących ruchu (thin content) 

Indeksowanie wyników wyszukiwania 

Indeksowanie filtrów, które nie zmieniają 
zawartości a jedynie sortują wyniki (duplicate 
content)



Case 2: rozwiązanie problemu DC na domenie



Powód 5: Nieodpowiedni profil linków przychodzących

Nienaturalny profil linków (same ładne linki) 

Brak linków nofollow w profilu 

Ignorowanie działań social mediowych                  
w budowaniu linków do strony



Powód 6: Problem z renderowaniem strony

Blokowanie zasobów przed robotem Google       
(np. plików JS odpowiedzialnych za zawartość 
tekstową) 

Content i zawartość <head> generowana            
po stronie klienta, a nie serwera (brak SSR) 

Elementy dynamiczne (pop-upy) zasłaniające 
zawartość strony (zwłaszcza na mobile)



Case 3: problem z renderowaniem zawartości



Case 3: problem z renderowaniem zawartości



Dziękuję za uwagę!
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