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W sieci słów, zdań i stron WWW 

• Skuteczne teksty użytkowe dla Internetu
• 30 ćwiczeń z zakresu tworzenia treœci internetowych
• Dziennikarstwo internetowe, e-mail marketing, googlewriting i e-PR
• Kluczowe umiejętnoœci webwritera

„Słowa, słowa, słowa” — odpowiada Hamlet na pytanie Poloniusza o to, cóż młody 
książę jest łaskaw czytać. Podobnie zareaguje dzisiejszy internauta, gdyby 
przeegzaminować go ze stopnia zapamiętania treœci znalezionych w sieci. Co zrobić, 
by teksty na Twojej witrynie oraz Twoje e-maile przykuwały uwagę odbiorcy? Kiedy 
zadbać o to, by zarówno ludzki wzrok, jak i oko mechanizmów pozycjonujących 
spojrzały łaskawie na Twoją stronę? Jak ująć w słowa Internet i schwytać uwagę 
czytelnika?

Internet wykorzystuje siłę słowa, podobnie jak prasa czy książki. Jednak badania 
dowodzą, że treœci internetowe czytane są zupełnie inaczej. Internauta to nie czytelnik, 
a raczej „niecierpliwy przeglądacz” i „zaawansowany klikacz”. Jaki wniosek płynie 
z tego dla Ciebie? Ano taki, że skoro chcesz zatrzymać internautę na dłużej na Twojej 
stronie, wywrzeć na niego wpływ czy stworzyć skuteczny przekaz reklamowy, musisz 
nauczyć się webwritingu. Zapoznanie się z tą dziedziną jest niezbędne, jeœli chcesz 
pisać dobre teksty dla Internetu — czyli inaczej teksty użytkowe: zwięzłe, rzeczowe, 
przejrzyste, czytelne, hipertekstowe i konwersacyjne.

Konkretne rady i praktyczne ćwiczenia: 

• Jak samodzielnie przeprowadzić badania eye tracking?
• Czym powinny charakteryzować się dobre teksty internetowe?
• W jaki sposób wzbogacać treœć o linki uzupełniające i rekomendujące 

oraz elementy multimedialne?
• Kiedy e-mail perswazyjny jest naprawdę skuteczny?
• Jak pisać teksty dziennikarskie dla Internetu: flash, news agencyjny, news 

prasowy?
• Jakie teksty reklamowe są odpowiednie dla Google’a?

http://onepress.pl/page354U~/
http://onepress.pl/page354U~zamow_katalog.htm
http://onepress.pl/page354U~katalog.htm
http://onepress.pl/add354U~webwri
http://onepress.pl/page354U~emaile.cgi
http://onepress.pl/page354U~cennik.htm
http://onepress.pl/page354U~online.htm
mailto:onepress@onepress.pl/page354U~/
http://onepress.pl/view354U~webwri


Spis tre�ci

Wst�p 5

Co powiniene� wiedzie� o funkcjonalno�ci stron internetowych? 7

Wprowadzenie do webwritingu 23

Dziennikarstwo internetowe 85

Tekst reklamowy w Internecie 105

Pisanie perswazyjnych e-maili 121

Googlewriting 137

Komunikat prasowy w Internecie, czyli s�ów kilka o e-PR 147

Zako�czenie 155



Googlewriting

W poprzednim rozdziale zapozna�e� si� z e-mail marketingiem. Teraz
pora na kolejny obszar dzia�a� marketingowych w Internecie, zwi�za-
ny z wyszukiwarkami, a konkretnie: z wyszukiwark� Google.

Dlaczego akurat Google? A co przychodzi Ci jako pierwsze na my�l,
gdy wypowiada si� s�owo „wyszukiwarka”? Z pewno�ci� jest to Google,
które zreszt� kontroluje 80% rynku wyszukiwarek i ma ponad 120
wersji j�zykowych. Zreszt� Google to przecie� nie tylko wyszukiwarka.
Jest tak�e serwisem blogowym, translatorem, map�, programem orga-
nizuj�cym zbiory zdj�	, darmow� poczt�, telefoni� internetow�, a na-
wet map� Marsa. Czemu zawdzi�cza swój osza�amiaj�cy sukces za�o-
�one w roku 1996 przez Larry’ego Page’a i Sergeya Brina Google?

Wszystko zacz��o si� od algorytmu PageRank. Algorytm ten opiera
si� na matematycznej analizie zale�no�ci pomi�dzy stronami WWW.
Mo�na j� opisa	 pro�ciej jako „metod� g�osowania”. PageRank inter-
pretuje wi�c link ze strony A do strony B jako „g�os” oddany na stro-
n� B przez stron� A. Przedmiotem zainteresowania jest zatem sie	
linków pomi�dzy stronami. Nie oznacza to jednak po prostu, �e im
wi�cej stron linkuje do danej strony, tym jest ona lepsza. Bierze si�
pod uwag� tak�e i PageRank linkuj�cych stron oraz ilo�	 linków na
nich. Liczy si� zatem tak�e i waga serwisów g�osuj�cych. G�osy pew-
nych serwisów s� wi�cej warte ni� inne.

Odkryciem Google’a by�o wi�c to, �e o pozycji danej strony w wy-
szukiwarce zacz��a decydowa� jej popularno��. Wysoka pozycja
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strony w wyszukiwarce oznacza�a, �e internauci obdarzali j� wi�kszym
zaufaniem ni� inne.

Co w tym takiego szczególnego?
Ano to, �e przed Google’em wyszukiwarki sortowa�y strony na pod-

stawie analizy s�ów kluczowych i tre�ci, nie bior�c pod uwag� linko-
wania. Oczywi�cie Google przetwarza tak�e zawarto�	 tekstow� stron.
Robi to zreszt� w sposób bardziej sprawny od swoich poprzedników.
Analizuje nie tylko tekst na stronie, ale uwzgl�dnia tak�e czcionki,
sekcje, a nawet dok�adne umiejscowienie ka�dego s�owa w tek�cie.
Bierze tak�e pod uwag� powi�zanie tekstu na pojedynczej stronie
z jej podstronami, aby zwi�kszy	 trafno�	 wyszukiwania.

No dobrze, ale czy wysoka pozycja strony w wyszukiwarce jest a�
taka wa�na? Je�li nie jeste� przekonany, to pomy�l, jak wygl�da Twoje
post�powanie z wyszukiwark�. Przeprowad�my krótki test. Co robisz,
gdy wpiszesz has�o do wyszukiwarki i wyniki na pierwszej stronie wy-
szukiwania Ci� nie zadowol�? Sprawdzisz kolejne podstrony a mo�e
wpiszesz do wyszukiwarki zmodyfikowane has�o?

Je�li wybra�e� pierwsz� odpowied�, to, zgodnie z tym, co mówi�
statystyki, jeste� w elitarnej grupie, obejmuj�cej nieca�e 10% internau-
tów. Pozosta�e 90% post�puje tak, jak to zosta�o zasugerowane w dru-
giej odpowiedzi: wpisuje nowe has�o.

Dlaczego tak si� dzieje? Przyzwyczaili�my si� ju� po prostu do po-
s�ugiwania si� logik� Google’a. Najwy�ej znajduj� si� strony najcz�-
�ciej odwiedzane przez internautów, a wi�c po prostu najlepsze. Nie
warto zatem przegl�da	 kolejnych podstron. Czy nam si� to podoba,
czy nie, statystyki s� mia�d��ce:

� 100% badanych zapoznaje si� z pierwszymi trzema pozycjami
wyników,

� 87% sprawdza ni�sze pozycje na pierwszej stronie,

� 58% zapoznaje si� z wynikami widocznymi po przewini�ciu
strony w dó�,

� 20% zapoznaje si� z drug� stron� wyników.
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� 11% przegl�da wi�cej ni� trzy strony wyników,

� 7% przegl�da wi�cej ni� dziesi�	 stron wyników.

Co zatem powinno by	 celem w�a�ciciela ka�dej strony interne-
towej? Znale�	 si� jak najwy�ej, a najlepiej: w�ród trzech pierwszych
pozycji wyników. Na pobo�nych �yczeniach zwykle si� jednak nie
ko�czy. Z pewno�ci� s�ysza�e� o pozycjonowaniu stron? Polega ono
na tym, aby umie�ci	 swoj� stron� po�ród pierwszych wyników wy-
�wietlanych przez wyszukiwarki, dla najbardziej popularnych s�ów
kluczowych zwi�zanych z tematyk� danej witryny. Dokona	 mo�na
tego m.in. poprzez odpowiedni dobór i rozmieszczenie na stronie s�ów
kluczowych oraz pozyskiwanie linków. Je�li chcia�by� zapozna	 si�
g��biej z tajnikami pozycjonowania stron, polecam literatur�, która
znajduje si� na ko�cu tego rozdzia�u.

Wystarczy stwierdzi	, �e wysoka pozycja w wyszukiwarce spra-
wia, �e wi�cej internautów odwiedza dan� stron�. W przypadku stron
komercyjnych prze�o�enie jest bardzo proste: im wi�cej internautów
odwiedza stron�, tym wi�ksze zyski ona generuje. Nic dziwnego, �e
powsta�y ró�ne sposoby obej�cia algorytmu PageRank, a i on podlega�
modyfikacji. Dotyczy to tak�e op�at za reklam� w Google’u. W ten
sposób dotarli�my do reklamy...

Zanim jednak zaczniemy mówi	 o reklamie w Google’u, trzeba do-
kona	 wyra�nego rozgraniczenia. Kiedy wpiszemy w Google’u jakie�
has�o... niech to b�dzie „ksi�garnia”, uka�� si� dwa rodzaje wyników.
Jakie? Spójrz na rysunek 6.1.

Te dwa rodzaje wyników to: wyniki naturalne (organiczne) i wy-
nik p�atne (linki sponsorowane).

Wyniki naturalne (organiczne)
O ich pozycji w wyszukiwarce decyduje popularno��, któr� podwy�-
szy	 mo�na m.in. dzi�ki pozycjonowaniu i optymalizacji. W naszym
przyk�adzie b�d� to strony: „Eksiegarnia”, „Gandalf”, „Inbook”.
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Rysunek 6.1. Strona wyszukiwarki Google po wpisaniu has�a „ksi�garnia”

Wyniki p�atne (linki sponsorowane)
S� wyra�nie oznaczone i odgraniczone od wyników naturalnych,
w naszym przyk�adzie: umieszczone w jasnoró�owej ramce nad wy-
nikami naturalnymi („Merlin”, „BookMaster”) oraz po prawej stronie
(„Ksiegarnia.pwn”, „Naukowa”, „Ksiegarniapowszechna") itd.).

Pomimo �e znajduj� si� ponad wynikami naturalnymi, zwykle ma-
j� mniejsz� od nich skuteczno�	. Internauci maj� �wiadomo�	, �e s� to
linki p�atne, dlatego bardziej ufaj� wynikom naturalnym. Powiedzie-
li�my sobie, �e wi�kszo�	 internautów zapoznaje si� z pierwszymi
trzema wynikami wyszukiwania, trzeba doda	: wyników naturalnych.
Tak�e i prawa strona ekranu, po której znajduj� si� pozosta�e linki
sponsorowane, jest w Internecie mniej uprzywilejowana od lewej.

Jednak, co warto podkre�li	, pozycja linku sponsorowanego w Goo-
gle’u równie� zale�y od popularno�ci strony. W du�ym uproszczeniu
mo�na okre�li	 model op�at za reklam� w Google’u jako iloczyn za-
deklarowanej przez reklamodawc� ceny za ka�de klikni�cie rekla-
my (CPC — od ang. cost per click) oraz jej popularno�ci (CTR —
od ang. click through ratio; to wyra�ona procentowo ilo�	 osób, które
klikn��y na reklam� w stosunku do liczby jej wy�wietle�). Reklamo-
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dawca p�aci wi�c tylko wtedy, gdy kto� kliknie na jego reklam�, nie
za� za samo jej wy�wietlenie.

Bardziej szczegó�owe informacje na temat op�at za reklam� znaj-
dziesz na stronie AdWords — serwisu sprzedaj�cego linki reklamo-
we wy�wietlane w wynikach wyszukiwarki. Tak te� w skrócie nazywa
si� ten typ reklamy w Google’u: wy�wietlanej w formie linków spon-
sorowanych jako wyniki wyszukiwania.

Innym sposobem reklamowania si� w Google’u jest reklama kon-
tekstowa: AdSense. Idea reklamy kontekstowej oparta jest na tym, �e
internauta ch�tniej zaufa reklamie wy�wietlaj�cej si� na stronie, któr�
cz�sto odwiedza, lub takiej, która jest powszechnie ceniona. Zw�aszcza
je�li ta reklama b�dzie zwi�zana z tre�ci� tego serwisu. Jak to dzia�a?
Przyjrzyj si� przyk�adowi na rysunku 6.2.

Rysunek 6.2. Przyk�ad reklamy kontekstowej AdSense

Na stronie po�wi�conej motoryzacji umieszczono reklamy AdSense.
Czego one dotycz�? Sprzeda�y nowych i u�ywanych samochodów
oraz cz��ci zamiennych. Reklam� i witryn� ��czy zatem ten sam kon-
tekst. By	 mo�e dlatego reklamy kontekstowe s� zwykle uwa�ane za
du�o mniej irytuj�ce od banerów reklamowych.
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A co z tego wynika dla webwritera? Zwró	 uwag�, �e reklamy
w Google’u w odró�nieniu od pozosta�ych reklam internetowych maj�
charakter tekstowy, a nie graficzny. Jest to wi�c pole do popisu dla
ludzi, zajmuj�cych si� pisaniem. Dobrze napisany tekst reklamy mo-
�e wyró�ni	 j� spo�ród innych wyników.

Reklamy Google’a sk�adaj� si� zasadniczo z trzech cz��ci:

� nag�ówka w formie linku,

� krótkiego tekstu reklamowego,

� adresu strony.

Na adres strony nie mamy wp�ywu, wypada nam zatem zaj�	 si�
pozosta�ymi dwoma elementami, ze szczególnym uwzgl�dnieniem
owego „krótkiego tekstu reklamowego”, gdy� jest on czym� nowym
na tle omawianej dotychczas problematyki.

Od czego zacz�	?
Przede wszystkim trzeba pozna� s�owa pragnie� internautów —

a wi�c takie s�owa, jakie najcz��ciej wpisuj� oni w wyszukiwarce, a któ-
re s� zwi�zane z reklamowanym przez nas produktem b�d� us�ug�.
Tekst reklamowy w Google’u musi takie s�owa zawiera	, co wi�cej —
by	 tematyczne z nimi zwi�zany.

W poznaniu tych s�ów pragnie� pomo�e nam Google AdWords.
Na stronie serwisu mamy do dyspozycji Narz�dzie propozycji s�ów
kluczowych, które umo�liwia:

� podsuwanie s�ów kluczowych dobranych do kampanii
reklamowych,

� znajdowanie s�ów kluczowych na podstawie zawarto�ci
witryny,

� wskazywanie wykluczaj�cych si� s�ów kluczowych
(tak aby reklama nie by�a wy�wietlana po ich wpisaniu),

� znajdowanie lub wykluczanie synonimów,

� zaw��anie ogólnych s�ów kluczowych.

Jak to dzia�a?
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Ponownie zbadajmy s�owo kluczowe „ksi�garnia”. Otrzymujemy
propozycje s�ów kluczowych jak na rysunku 6.3.

Rysunek 6.3. Google: propozycje s�ów kluczowych dla s�owa „ksi�garnia”

Ka�da z propozycji opatrzona jest danymi na temat ogólnej mie-
si�cznej liczby wyszukiwa�, trendów intensywno�ci wyszukiwania
oraz najwi�kszej ilo�ci w kolejnych miesi�cach.

Trzeba doda	, �e narz�dzie propozycji s�ów kluczowych sprawdza
si� tylko przy du�ych, rozbudowanych kampaniach reklamowych.

Przejd�my teraz do w�a�ciwego googlewritingu — czyli pisania
dla Google’a.

Przy pisaniu tekstów reklamowych dla Google’a musisz pami�ta	,
aby nie zatraci	 równowagi pomi�dzy polotem a konkretem. Tekst
powinien zaciekawi� czytelnika, a jednocze�nie — zawiera	 jedno-
znaczne i konkretne informacje.

Rady na temat tworzenia efektywnych tekstów dla Google’a za-
czerpn��am z bloga Mariusza G�siewskiego Marketing w Internecie
(http://www.ittechnology.us). Jako przyk�ady podaj� teksty reklamowe
Google’a, które mog� si� ukaza	 po wpisaniu w wyszukiwarce s�ów
pragnie� „hiszpa�ski online”.
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Oto sposoby na skuteczny tekst reklamowy w Google’u:

� Dok�adny opis produktu i jego cech. Internauci lubi� konkrety,
a mimo to w tekstach reklamowych Google’a wiele jest pustych
sloganów, takich jak: „jedyna okazja”, „superoferta” itp.
Dlatego teksty zawieraj�ce konkretne informacje si� wyró�niaj�.

Hiszpa�ski przez Internet
Pobierz lekcj� gratis! Podr�czniki,
p�yty CD i kurs multimedialny.

� Podkre�lenie korzy�ci. Zwró	 uwag� na to, co klient zyska
dzi�ki skorzystaniu z oferty.

Hiszpa�ski Online
Twój W�asny Plan Nauki i Powtórek.
Swoboda i Skuteczno�	!

� Ceny w reklamach.Powtórz�, �e internauci lubi� konkrety,
dlatego umieszczenie ceny w tek�cie reklamowym zwi�ksza
zaufanie klienta. Nie zawied� jednak tego zaufania i podawaj
prawdziwe ceny.

Hiszpa�ski Online
Multimedialny kurs j�zyka angielskiego
online — ju� od 6 z�/miesi�c!

� Gratis. To jedno z wa�niejszych s�ów pragnie�. Pami�taj
jednak, �e gratis powinien mie	 zwi�zek z ofert� i przedstawia	
jak�� warto�	 dla odbiorcy.

Hiszpa�ski przez Internet
4 lekcje próbne przez Skype’a GRATIS

� Pisanie wszystkich s�ów (zwykle poza przyimkami) z du�ej
litery. Mo�e spowodowa	, �e tekst b�dzie wyró�nia� si�
na tle innych.

Nauka Hiszpa�skiego
Indywidualnie, Szybko, Skutecznie
Wypróbuj Oryginaln� Metod�!
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� Krótki tekst. Wyró�nia si� na tle pozosta�ych sw� zwi�z�o�ci�
(a przypominam, �e zwi�z�o�	 to jest to, co internauci lubi�
najbardziej).

Hiszpa�ski przez Skype’a
Wszystkie lekcje z lektorem

� Pytania. Wp�ywaj� na konwersacyjno�	 tekstu i mog� podsyci	
ciekawo�	 u odbiorcy.

Kursy hiszpa�skiego online
Chcesz szybko mówi	 po hiszpa�sku?
Sprawdzone i efektywne metody

� Przyci�gaj�ce wyra�enia. Takie, które dzia�aj� na odbiorc�
„hipnotycznie”.

Nauka Hiszpa�skiego
Rewelacyjna Skuteczno�	!
B�yskawiczne Efekty — Sprawd� Sam!

� Nawi�zanie do aktualnych wydarze�. W przypadku nauki
hiszpa�skiego mo�e to by	 na przyk�ad pocz�tek roku
szkolnego.

Wi�cej informacji na temat pisania tekstów reklamowych dla Goo-
gle’a znajdziesz na blogu Mariusza Gosiewskiego. Adres, pod którym
znajduje si� post po�wi�cony googlewritingowi, znajdziesz w literatu-
rze dodatkowej.

Chcesz po	wiczy	 pisanie tekstów reklamowych dla Google’a?
Wykonaj poni�sze 	wiczenie.

�wiczenie 6.1
Napisz trzy przyk�adowe teksty reklamowe dla Google’a, promuj�ce romantyczny
weekend dla dwojga w Zakopanem.
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