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Google skąd ty 
to wszystko 
wiesz?



1.
Wyniki 
wyszukiwania 
Google
Jak to się dzieje, że są coraz lepiej 
personalizowane?
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“

W jaki sposób Google 
rozpoznaje, co chcemy 

zobaczyć?
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Preferencje użytkownika:

● lokalizacja
● historia przeglądania
● zakupy
● rezerwacje
● oglądane filmy na YouTube
● urządzenia, przeglądarki, system operacyjny
● klikanie w reklamy
● wyszukiwania na mapach
● opinie
● prędkość poruszania się
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Możesz sprawdzić swoją dzienną aktywność
https://myactivity.google.com/myactivity?utm_source=my-account&utm_medium=&utm_campaign
= 

https://myactivity.google.com/myactivity?utm_source=my-account&utm_medium=&utm_campaign=
https://myactivity.google.com/myactivity?utm_source=my-account&utm_medium=&utm_campaign=


2.
W jaki sposób 
Google 
dopasowuje 
strony do 
zapytań?
Też chciałabym to wiedzieć ;)
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Setki czynników rankingowych decyduje o 
widoczności strony w wynikach wyszukiwania, 
m.in.:

● zawartość fraz w treściach na stronie

● treści - bogate, unikalne, przejrzyste

● historia i przyszłość domeny

● zaangażowanie użytkowników

● budowa witryny - linkowanie wewnętrzne

● linki przychodzące

● szybkość ładowania się strony

● optymalizacja zdjęć

● aktualizacja treści na stronie



3.
Dlaczego Google 
jest tak 
wspaniałomyślne?
Dlaczego wyszukiwarka tak dobrze 
dopasowuje wyniki wyszukiwania? 
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To jest jej źródło utrzymania - skuteczne reklamy!



“
My też coś z tego mamy. 

Jakie są korzyści 
użytkownika z trafnych 
wyników wyszukiwania?
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Co możesz sprawdzić bezpośrednio 

w wynikach wyszukiwania?

● repertuar kin
● wyniki meczów
● trasę koncertową
● pogodę
● loty
● rozkład jazdy pociągów
● teksty piosenek
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3.
W jaki sposób Google 
eliminuje strony niskiej 
jakości?



“
Strony sprawdzane są 

przez algorytmy
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4. 

Te natrętne reklamy…
Co możesz z tym zrobić?
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Preferencje odbiorcy reklam
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Możesz reagować bezpośrednio na reklamie
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5.
Remarketing
Dlaczego widzę te 
reklamy?



“1. Wchodzisz na stronę internetową, np. do sklepu z butami.

2. Zostawiasz po sobie ślad na stronie w postaci plików cookies 

(ciasteczek).

3. Właściciel strony wykupuje reklamy w Google Adwords i 

wybiera wyświetlanie reklam dla wybranej grupy odbiorców. 

Wybiera użytkowników, którzy widzieli jego stronę.

4. W efekcie śledzą Cię reklamy butów, oglądanych wcześniej w 

sklepie internetowym.
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W jakim celu realizowany 
jest remarketing?
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● Moz.com

● widoczni.com/blog

● Sprawny Marketing

● Nowy Marketing

● HubSpot
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Skąd czerpać wiedzę?



DZIĘKUJĘ!

Zapraszam na 

widoczni.com/blog 
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