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Monitorowanie postÚpów
za pomocÈ Google Analytics
i innych przydatnych narzÚdzi
Dysponujesz juĝ podstawowÈ wiedzÈ na temat SEO, jesteĂ zatem gotów, aby nauczyÊ
siÚ monitorowaÊ osiÈgane postÚpy w tej dziedzinie. Z pewnoĂciÈ warto wiedzieÊ, jakie
efekty podejmowanych dziaïañ siÚ uzyskuje, jednak najwaĝniejszym Twoim celem
bÚdzie doskonalenie stosowanej strategii na podstawie informacji o tym, co siÚ sprawdza, a co nie. Moim zdaniem moĝliwoĂÊ nieustannego korygowania strategii w reakcji
na zbierane dane decyduje o tym, czy firma odniesie pewien sukces, czy spektakularny sukces.
Marketerzy majÈ dziĂ do wyboru wiele narzÚdzi analitycznych, niestety nie wszystkie
oferujÈ tÚ samÈ jakoĂÊ. WiÚksza czÚĂÊ tego rozdziaïu dotyczy narzÚdzia najpotÚĝniejszego, najbardziej kompleksowego i najczÚĂciej stosowanego: Google Analytics. OczywiĂcie wspomnÚ równieĝ o wybranych innych narzÚdziach, w tym o samej wyszukiwarce Google, z których sam regularnie korzystam w zwiÈzku z monitorowaniem
skutecznoĂci prowadzonych kampanii.
Tak naprawdÚ ĝadne z tych narzÚdzi nie jest trudne w uĝyciu, choÊ przyznajÚ, ĝe
Google Analytics potrafi poczÈtkowo trochÚ onieĂmieliÊ.

Podstawy analityki internetowej
W kampaniach SEO tak naprawdÚ istotne sÈ trzy wskaěniki: zindeksowane strony,
odnoĂniki i ruch. Gdyby serwis internetowy przyrównaÊ do domu towarowego, liczba zindeksowanych stron stanowiïaby liczbÚ wejĂÊ do tego domu, odnoĂniki moĝna
by przyrównaÊ do reputacji tego domu towarowego wĂród klientów, a generowany
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ruch byïby odpowiednikiem liczby ludzi, którzy w danym dniu zjawili siÚ w sklepach
znajdujÈcych siÚ w domu towarowym. Nie muszÚ chyba wyjaĂniaÊ, ĝe celem korzystania z dwóch pierwszych wskaěników jest wïaĂnie generowanie ruchu na stronie
— te dwa wskaěniki sÈ o tyle waĝne, ĝe pozwalajÈ zwiÚkszaÊ ruch generowany
w przyszïoĂci oraz przyciÈgaÊ lepiej wyselekcjonowanych odwiedzajÈcych.

Strony zindeksowane
Liczba zindeksowanych stron to chyba najbardziej oczywisty wskaěnik z caïej trójki.
Dlaczego ma on tak duĝe znaczenie? Gdybym lubiï uproszczenia, stwierdziïbym, ĝe
kaĝda nowa strona wprowadzona do indeksu oznacza, ĝe Google ma wiÚksze moĝliwoĂci w zakresie kierowania internautów do Twojego serwisu internetowego. Niestety w rzeczywistoĂci wyglÈda to tak, ĝe Google moĝe dodaÊ do indeksu mnóstwo
Twoich stron, ale nie mieÊ do nich wiÚkszego zaufania. Powoduje to, ĝe kaĝda nowa
zindeksowana strona zwiÚksza generowany ruch w bardzo nieznacznym stopniu. Jak
jednak wszyscy wiemy, odnoĂniki = zaufanie, wiÚc jeĂli prowadzisz intensywne
dziaïania zwiÈzane z pozyskiwaniem linków, kaĝda kolejna zindeksowana strona
powinna przekïadaÊ siÚ na istotny wzrost generowanego ruchu.
Najlepszym sposobem ustalania, ile stron Twojego serwisu Google wprowadziï do
swojego indeksu, jest wpisanie nastÚpujÈcej frazy w okno wyszukiwarki:
site:twojastrona.pl.

Kliknij przycisk Szukaj w Google, a otrzymasz listÚ wszystkich stron skïadajÈcych siÚ
na Twój serwis internetowy, które zdaniem Google zasïugujÈ na wyĂwietlenie w wynikach wyszukiwania. LiczbÚ zindeksowanych stron moĝesz szybko ustaliÊ, spoglÈdajÈc na górÚ ekranu, gdzie znajdziesz informacjÚ typu: „Okoïo [152] wyników”.
Liczba, którÈ umieĂciïem w nawiasie kwadratowym, to liczba zindeksowanych stron
(por. rysunek 6.1).
Scenariusz idealny zakïada, ĝe zastosowanie operatora site: pozwoli wyĂwietliÊ
duĝÈ liczbÚ zindeksowanych stron. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ tych stron zawieraïaby
wartoĂciowe treĂci (artykuïy, kompendia, materiaïy wideo), skoncentrowane na niewielkich niszach zwiÈzanych z TwojÈ dziaïalnoĂciÈ. Strony te miaïyby równieĝ odpowiednio sformatowane tytuïy. JeĂli przygotowujesz siÚ do zastosowania strategii
atomowej piïki, którÈ opisaïem w poprzednim rozdziale, moĝesz liczyÊ na dokïadnie
taki stan rzeczy.

OdnoĂniki
Nietrudno jest monitorowaÊ odnoĂniki prowadzÈce do Twojej strony internetowej,
znacznie trudniej jest natomiast okreĂliÊ konkretnÈ wartoĂÊ kaĝdego z nich. Na szczÚĂcie moim zdaniem nie jest to konieczne. Szacowanie oceny TrustRank przekazywanej przez kaĝdy kolejny odnoĂnik wydaje mi siÚ bezcelowe — porównaïbym takie
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Rysunek 6.1. Operator site: uĝyty w wyszukiwarce Google. Wpisz w okno wyszukiwarki site:, a nastÚpnie
bez spacji podaj adres swojego serwisu internetowego. W ten sposób ustalisz, ile Twoich stron znalazïo siÚ
w indeksie Google

dziaïanie do prób odgadniÚcia wartoĂci kaĝdego nowego klienta: wiesz, ĝe taki klient
ma jakÈĂ wartoĂÊ, jednak konkretne liczby moĝesz poznaÊ dopiero po upïywie jakiegoĂ czasu.
W naszej firmie prowadzimy po prostu spis wszystkich odnoĂników wskazujÈcych
na strony internetowe naszych klientów, oczywiĂcie usuwajÈc z tych list wszystkie
odnoĂniki ze znacznikiem no-follow lub o charakterze spamu. Innymi sïowy, prowadzimy spis wszystkich tych odnoĂników, które naszym zdaniem przekazujÈ ocenÚ
TrustRank. KorzystajÈc z tych list, przyglÈdamy siÚ prawidïowoĂciom w ruchu pochodzÈcym z organicznych wyników wyszukiwania, poniewaĝ spodziewamy siÚ
znaleěÊ pewne korelacje. Zaïóĝmy, ĝe przychodzi do nas klient, który ma 20 dobrych
odnoĂników. JeĂli po trzech miesiÈcach wspóïpracy z nami bÚdzie miaï 50 dobrych
odnoĂników, spodziewamy siÚ, ĝe ruch na jego stronie pochodzÈcy z organicznych
wyników wyszukiwania wzroĂnie dwu- lub trzykrotnie (oczywiĂcie przy zaïoĝeniu,
ĝe tytuïy poszczególnych stron zostaïy optymalnie sformuïowane oraz ĝe administrator serwisu regularnie publikuje w nim nowe treĂci).
OczywiĂcie im bardziej konkurencyjna jest dana branĝa, tym wiÚcej dobrych odnoĂników potrzeba, aby sensownie zaistnieÊ w organicznych wynikach wyszukiwania
(por. rysunek 6.2).
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Rysunek 6.2. Wykres z szacunkowÈ liczbÈ odnoĂników niezbÚdnych, aby konkurowaÊ o najwyĝsze miejsca
w organicznych wynikach wyszukiwania w róĝnych branĝach, uszeregowanych od najmniej do najbardziej
konkurencyjnej

W sumie wszystko sprowadza siÚ do tego, ĝe powinieneĂ regularnie pracowaÊ nad
pozyskiwaniem odnoĂników, a nie rozpraszaÊ uwagÚ, analizujÈc pojedyncze linki.
Owszem, odnoĂnik zamieszczony w jakimĂ wyjÈtkowo prominentnym miejscu, takim jak TechCrunch, to olbrzymi sukces. Niewykluczone jednak, ĝe dziesiÚÊ innych
odnoĂników przyniesie Ci ïÈcznie wiÚksze korzyĂci. Wniosek z tego taki, ĝe zawsze
powinieneĂ skupiaÊ siÚ na zdobyciu kolejnego odnoĂnika.
Wiesz juĝ, ĝe moim ulubionym narzÚdziem poznawania wszystkich odnoĂników
prowadzÈcych na dowolnÈ stronÚ jest ahrefs.com. PrzybliĝonÈ liczbÚ tych odnoĂników
ustalisz równieĝ (za darmo) dziÚki Google Analytics lub dziÚki NarzÚdziom dla webmasterów Google.

Ruch
Ruch generowany na stronie to najczÚĂciej stosowany wskaěnik efektywnoĂci kampanii
SEO. OczywiĂcie jakoĂÊ tego ruchu jest zdecydowanie waĝniejsza niĝ jego wielkoĂÊ. JeĂli
chcesz monitorowaÊ generowany przez siebie ruch, powinieneĂ zainstalowaÊ oprogramowanie Google Analytics. Wymaga to rejestracji na stronie http://www.google.pl/intl/pl/analytics/,
a nastÚpnie zlecenia administratorowi serwisu, aby do kaĝdej podstrony dodaï niewielki
wycinek dodatkowego kodu. IstniejÈ równieĝ inne programy umoĝliwiajÈce prowadzenie pomiarów, jednak w porównaniu z Google Analytics sÈ one tak proste i ograniczone,
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ĝe nawet nie warto tu o nich wspominaÊ. Co równie waĝne, Google Analytics jest stosowany na niemal kaĝdej stronie internetowej (z wyjÈtkiem stron najwiÚkszych firm),
a gdy przyjdzie do rozmawiania o analityce internetowej z innymi administratorami,
fajnie jest mówiÊ tym samym jÚzykiem.
Moĝna wskazaÊ kilka powszechnie stosowanych terminów zwiÈzanych z pomiarami
ruchu na stronie: odsïony, uĝytkownicy, sesje. Bardzo ceniÚ wskaěnik liczby unikalnych
uĝytkowników, poniewaĝ dotyczy on konkretnych, ĝywych ludzi (gdyby zagïÚbiaÊ
siÚ w szczegóïy techniczne, to jest to liczba „ciasteczek” przeglÈdarek, ale naprawdÚ
nie ma powodu, aby schodziÊ na taki poziom uszczegóïowienia). MuszÚ jednoczeĂnie
przyznaÊ, ĝe moim zdaniem najwaĝniejszym wskaěnikiem jest jednak liczba odwiedzin, czyli liczba sesji przeglÈdania strony. JeĂli ktoĂ wejdzie na TwojÈ stronÚ o godzinie dziesiÈtej rano, zostanie na niej przez piÚtnaĂcie minut, a potem wróci o godzinie
szesnastej, zostanie policzony jako dwóch odwiedzajÈcych w danym dniu, ale tylko
jako jeden unikalny uĝytkownik.
„Sesja” to termin, którym nie musisz siÚ przejmowaÊ, poniewaĝ to bïÚdnie uĝywane
okreĂlenie pojedynczych odwiedzin. Odsïona — jak sama nazwa wskazuje — to pojedyncze zdarzenie polegajÈce na tym, ĝe ktoĂ obejrzaï jednÈ stronÚ. JeĂli ten sam internauta trafi na stronÚ gïównÈ, potem na stronÚ „O firmie”, którÈ nastÚpnie odĂwieĝy,
zostanie to policzone jako trzy odsïony. To przydatny wskaěnik dla wszystkich tych,
którzy chcieliby okreĂliÊ, na ile ich strona angaĝuje internautów, nie znajduje natomiast zastosowania w podstawowych pomiarach ruchu generowanego na stronie.
Co to wszystko oznacza? W sumie tyle, ĝe próbujÈc oceniÊ, jaki ruch wygenerowaïa
Twoja strona w zeszïym miesiÈcu, powinieneĂ skupiÊ siÚ na liczbie odwiedzin. To zupeïnie niezïy wskaěnik popularnoĂci strony internetowej, a poza tym to równieĝ najczÚĂciej stosowana wartoĂÊ w raportowaniu ruchu w Google Analytics.
WiÚkszoĂÊ czytelników tej ksiÈĝki powinna skoncentrowaÊ siÚ na trzech wskaěnikach:
zindeksowanych stronach, odnoĂnikach i generowanym ruchu. Nie moĝna jednak zapomnieÊ o innych waĝnych wskaěnikach, do których juĝ nawiÈzywaïem albo o których
bÚdÚ jeszcze pisaï w dalszej czÚĂci ksiÈĝki, takich jak:
x

Zaangaĝowanie odwiedzajÈcych. Wskaěnik ten informuje o tym, jak ludzie zainteresowani danym zagadnieniem oceniajÈ TwojÈ stronÚ. Czy udaje Ci siÚ zatrzymaÊ ich na 30 sekund, zanim wrócÈ na stronÚ, z której do Ciebie przyszli?
A moĝe zanim przejdÈ gdzieĂ indziej, krÚcÈ siÚ po Twojej stronie przez caïÈ
godzinÚ? Zaangaĝowanie odwiedzajÈcych mierzy siÚ zwykle za pomocÈ liczby
wyĂwietleñ strony oraz czasu spÚdzanego na stronie.

x

Dane demograficzne. PrzeciÚtny wiek, dochód i wyksztaïcenie Twoich odwiedzajÈcych jest zwykle nazywane ich profilem demograficznym. Nie moĝna mówiÊ,
aby jakiĂ profil demograficzny byï istotnie „lepszy” od innego profilu — wszystko zaleĝy od tego, czym siÚ zajmujesz. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe jedne grupy
demograficzne majÈ wiÚkszÈ siïÚ nabywczÈ niĝ inne. Na przykïad wiÚkszoĂÊ
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nastolatków nie moĝe sobie pozwoliÊ na duĝe wydatki, nie moĝna tego natomiast powiedzieÊ o czterdziestoletnich kobietach i mÚĝczyznach z wyĝszym wyksztaïceniem i o wysokich dochodach.
x

Wskaěnik konwersji. Wskaěnik ten nie jest bezpoĂrednio powiÈzany z SEO, jest
jednak na tyle waĝny dla ogólnej strategii biznesowej firmy, ĝe postanowiïem
poĂwiÚciÊ mu caïy rozdziaï 10., „Od nowych odwiedzajÈcych do pïacÈcych
klientów”.

Na koniec wypada wspomnieÊ o wskaěnikach dotyczÈcych szybkoĂci dziaïania strony
i jej ogólnej kondycji. W niektórych podrÚcznikach do SEO poĂwiÚca siÚ na te zagadnienia po kilkadziesiÈt stron. ZakïadajÈc, ĝe Twoja witryna nie zostaïa zbudowana od
podstaw oraz ĝe nie ma ĝadnego istotnego elementu przygotowanego indywidualnie
dla Ciebie, nie bÚdziesz musiaï poĂwiÚcaÊ tym kwestiom zbyt wiele uwagi. OczywiĂcie
nie ulega najmniejszej wÈtpliwoĂci, ĝe Google preferuje strony dziaïajÈce tak, jak powinny — szybko i bez bïÚdów.

Uwaga
Pewna szczególna grupa błędów może istotnie wpłynąć na ruch generowany na
Twojej stronie — mam tu na myśli błąd 404 i błąd typu „Nie znaleziono”, czyli coś,
co wyświetla się użytkownikowi szukającemu nieistniejącej strony. W Narzędziach
dla webmasterów, w sekcji Crawl (indeksowanie), możesz sprawdzić, ile błędów
indeksacji zdaniem Google występuje na Twojej stronie. Błędy te mogą być naprawione przez osobę odpowiedzialną za kod źródłowy strony, a następnie muszą
zostać oznaczone jako naprawione.
DziÚki tym podstawowym wiadomoĂciom na temat analityki internetowej powinieneĂ byÊ w stanie mówiÊ tym samym jÚzykiem co wiÚkszoĂÊ administratorów stron.
Najwyĝszy czas zajÈÊ siÚ tym, co stanowi chyba najbardziej skomplikowane zagadnienie opisywane w tej ksiÈĝce, które pokazuje, kto tu jest prawdziwym mÚĝczyznÈ
— mam na myĂli Google Analytics. ObiecujÚ, ĝe postaram siÚ przedstawiÊ wszystko
w moĝliwie prosty sposób.

Jak korzystaÊ z Google Analytics
Dlaczego uwaĝam, ĝe Google Analytics to tak istotny element dziaïañ podejmowanych w ramach SEO? Poniewaĝ narzÚdzie to uzbroi CiÚ w dane. WiÚkszoĂÊ przedsiÚbiorców i marketerów zaczyna od kierowania siÚ intuicjÈ, a z danych korzysta znacznie póěniej. Jak sprzedaÊ swoje produkty? Odpowiedě na to pytanie to najpierw
zwykïe przeczucie. Wiele osób kieruje swojÈ firmÈ w sposób intuicyjny jeszcze przez caïe
lata. Moim zadaniem jest powiedzieÊ Ci, ĝe intuicja niestety nie wystarczy. DoĂwiadczenie i intuicja sÈ bez wÈtpienia waĝne, jednak zdobyte doĂwiadczenie naleĝy sformalizowaÊ, przeïoĝyÊ na liczby, aby moĝna byïo poddaÊ je analizie.
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Intuicja ma siÚ do danych jak maïpa do czïowieka. Maïpa jest szybsza, bardziej zdolna do przetrwania i ogólnie odznacza siÚ lepszym instynktem niĝ czïowiek. Nie
chciaïbym stanÈÊ do walki z maïpÈ, uzbrojony tylko w goïe piÚĂci. Czïowiek stworzyï
natomiast systemy, narzÚdzia i maszyny, które dajÈ mu przewagÚ we wszystkich
tych obszarach, w których naturalnie lepsza jest maïpa. JeĂli wziÈÊ pod uwagÚ
wszystkie zdobycze naszej cywilizacji, nie sÈdzÚ, aby jakaĂ maïpa chciaïa stanÈÊ do
walki z czïowiekiem.
Nie sÈdzÚ teĝ, aby przedsiÚbiorca kierujÈcy siÚ wyïÈcznie intuicjÈ chciaï konkurowaÊ
z przedsiÚbiorcÈ uzbrojonym w caïy arsenaï danych. Optymalny scenariusz zakïada,
ĝe bÚdziesz dysponowaï zarówno ĂwietnÈ intuicjÈ, jak i danymi pozwalajÈcymi weryfikowaÊ jej podpowiedzi. Mam nadziejÚ, ĝe uda Ci siÚ to osiÈgnÈÊ dziÚki Google
Analytics.

Pierwszy kontakt z Google Analytics
Gdy po raz pierwszy otworzysz swój panel w Google Analytics, zobaczysz spis
wszystkich obserwowanych przez Ciebie stron. Jedni obserwujÈ tylko jednÈ stronÚ,
a inni majÈ ich wiÚcej. ListÚ tych stron znajdziesz pod nagïówkiem Audience Overview
(Odbiorcy ogóïem) (por. rysunek 6.3).

Rysunek 6.3. Strona Audience Overview (Odbiorcy ogóïem) witryny w Google Analytics. To domyĂlna
strona startowa, wyĂwietlajÈca siÚ po dokonaniu wyboru analizowanej strony
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Masz przed sobÈ stronÚ zawierajÈcÈ mnóstwo danych. Zanim przejdÚ do dalszych
wyjaĂnieñ, chciaïbym podkreĂliÊ, ĝe ksiÈĝka ta jest poĂwiÚcona SEO, a nie narzÚdziu
Google Analytics, nie traktuj wiÚc tego rozdziaïu jako kompleksowego podrÚcznika
korzystania z tej aplikacji. To raczej zbiór wszystkich informacji niezbÚdnych, aby
dokonaÊ analizy prowadzonej kampanii SEO. Jeĝeli chciaïbyĂ korzystaÊ z Google
Analytics takĝe w celu analizowania kampanii marketingowej w wyszukiwarkach
internetowych (SEM), kampanii w mediach spoïecznoĂciowych, konwersji, zaangaĝowania odwiedzajÈcych czy ich profilu demograficznego, powinieneĂ obejrzeÊ oficjalne
filmy instruktaĝowe, zamieszczone przez Google w serwisie YouTube. Znajdziesz je
pod adresem http://www.youtube.com/user/googleanalytics.
Strona poĂwiÚcona odbiorcom witryny pozwala mi szybko oceniÊ, jak ostatnio radzi
sobie analizowany przeze mnie serwis. Zapoznasz siÚ tu z danymi z 30 poprzednich dni.
Dane te dotyczÈ odwiedzin, liczby unikalnych uĝytkowników, Ăredniej liczby odsïon,
Ăredniego czasu odwiedzin, wspóïczynnika odrzuceñ oraz odsetka odwiedzajÈcych,
którzy pojawili siÚ w Twoim serwisie po raz pierwszy. Najlepiej, gdybyĂ na tyle zapoznaï siÚ z tymi wskaěnikami, byĂ mógï rzuciÊ na nie okiem i od razu wywnioskowaÊ,
jakie postÚpy osiÈgasz dziÚki podejmowanym dziaïaniom marketingowym. Zapoznajmy siÚ z nimi i ustalmy, co oznaczajÈ oraz dlaczego sÈ mniej lub bardziej istotne.
x

Sesje. Jak wyjaĂniaïem juĝ w jednym z wczeĂniejszych fragmentów tego rozdziaïu, sesja to pojedyncze odwiedziny na Twojej stronie. Gdyby TwojÈ stronÚ
przyrównaÊ do gabinetu lekarskiego, odwiedziny takie byïyby równoznaczne
z jednÈ wizytÈ pacjenta. Odwiedziny mogÈ byÊ zatem dïugie lub krótkie, co nie
zmienia faktu, ĝe jedne nieprzerwane odwiedziny sÈ liczone jako jedna sesja.
Lekarz moĝe mieÊ okoïo setki pacjentów, którzy przychodzÈ do niego po kilka razy
w roku, tak samo strona internetowa ma okreĂlonÈ liczbÚ unikalnych uĝytkowników, którzy odwiedzajÈ jÈ po kilka razy w miesiÈcu. Kaĝde nowe odwiedziny,
uzyskane w sposób naturalny, czyli dziÚki Ăwietnym treĂciom oraz kontaktowi
z odbiorcami, majÈ bardzo konkretnÈ wartoĂÊ. Ogólnie im ich wiÚcej, tym lepiej.

x

Liczba unikalnych uĝytkowników (pojedynczych odwiedzajÈcych). Unikalni
uĝytkownicy to najwaĝniejszy wyznacznik popularnoĂci Twojej strony. Liczba
osób, które w danym miesiÈcu znalazïy siÚ na Twojej stronie, to bardzo konkretna
informacja. Gdy strona internetowa moich dzieci staïa siÚ naprawdÚ popularna,
odnotowywaliĂmy okoïo 80 tysiÚcy pojedynczych odwiedzajÈcych dziennie.
WykrzyknÈïem wówczas do brata: „Ludzie, którzy nas codziennie odwiedzajÈ,
mogliby wypeïniÊ stadion New York Giants!”. Pod tym wzglÚdem unikalni odwiedzajÈcy bardzo mocno kojarzÈ siÚ z prawdziwymi luděmi.

x

Liczba odsïon (wyĂwietleñ strony). Gdy ktoĂ wchodzi na jakÈĂ stronÚ w obrÚbie
Twojego serwisu internetowego, Google Analytics odnotowuje to dziaïanie jako
jednÈ odsïonÚ. A zatem gdy ktoĂ znajdzie w wyszukiwarce Google jeden
z Twoich artykuïów, przeczyta go, nastÚpnie przejdzie na TwojÈ stronÚ gïównÈ,
a potem kliknie odnoĂnik „O firmie”, Google odnotuje trzy odsïony. Liczba odsïon jest o tyle istotna, ĝe informuje o tym, na ile wciÈgajÈca jest Twoja strona —
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im wiÚcej odsïon przypada na jednego odwiedzajÈcego, tym bardziej interesujÈcy jest dla niego dany serwis internetowy (przynajmniej w teorii). Wskaěnik ten
ma równieĝ spore znaczenie dla firm stawiajÈcych na reklamÚ, poniewaĝ reklamy internetowe sprzedaje siÚ zwykle na podstawie tego, ile reklam moĝna pokazaÊ ïÈcznie odwiedzajÈcym (w ramach jednego zaïadowania strony moĝna
wyĂwietliÊ maksymalnie do trzech reklam, dlatego liczba odsïon nabiera tu kluczowego znaczenia).
x

¥rednia liczba stron na jednÈ sesjÚ. GdybyĂ wziÈï caïkowitÈ liczbÚ odsïon Twojego serwisu i podzieliï jÈ przez caïkowitÈ liczbÚ odwiedzin, otrzymaïbyĂ ĂredniÈ
liczbÚ stron otwieranych przez uĝytkownika, zanim opuĂci on Twój serwis.
ZakïadajÈc, ĝe w czasie jednego miesiÈca Twoja strona odnotowuje 1000 odwiedzajÈcych i 2500 odsïon, to przeciÚtny odwiedzajÈcy w czasie jednej sesji wyĂwietla 2,5 strony. Wskaěnik ten sïuĝy wyïÈcznie do pomiaru zaangaĝowania
internautów i okreĂla, jak gïÚbokie jest ich doĂwiadczenie kontaktu ze stronÈ.
Moĝna bezpiecznie zaïoĝyÊ, ĝe jeĂli przeciÚtny odwiedzajÈcy w czasie jednej sesji wyĂwietla 10 stron, to znaczy, ĝe oferujesz mu naprawdÚ atrakcyjne treĂci.
¥rednia dla caïej sieci wynosi okoïo 1,5 odsïony na jedne odwiedziny. Do jakiej
wartoĂci tego wskaěnika powinieneĂ dÈĝyÊ? Cóĝ, trudno jest znaleěÊ precyzyjne
wartoĂci wskaěników zaangaĝowania dla róĝnych stron internetowych, dlatego teĝ
stworzyïem wïasny wykres, oparty na danych na temat moich klientów z Google
Analytics (por. rysunek 6.4).

Rysunek 6.4. ¥rednia liczba odsïon na pojedyncze odwiedziny, dane na temat moich klientów z oĂmiu
róĝnych branĝ. ZwróÊ uwagÚ, ĝe najniĝsze wartoĂci tego wskaěnika odnotowujÈ firmy obsïugujÈce inne
przedsiÚbiorstwa, wyĝsze wartoĂci osiÈgajÈ firmy konsumenckie, a najlepsze okazujÈ siÚ strony rozrywkowe
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Nie ma zgody co do tego, na ile istotna jest wysoka wartoĂÊ tego wskaěnika.
Jedni twierdzÈ, ĝe to jasny i obiektywny wyznacznik skutecznoĂci strony internetowej, inni utrzymujÈ natomiast, ĝe w dzisiejszych czasach wyjÈtkowo krótkiej
koncentracji ma on coraz mniejsze znaczenie — dzisiaj decyzje podejmuje siÚ
szybko. Moim zdaniem to doĂÊ ogólny wyznacznik osiÈganych efektów, jeĂli ktoĂ
nie prowadzi jednak serwisu rozrywkowego lub nie zarabia na reklamach, to
wskaěnik ten odwraca jedynie uwagÚ od kwestii najwaĝniejszej, czyli konwersji.
x

¥redni czas trwania sesji. To kolejny wskaěnik zaangaĝowania odwiedzajÈcych.
Z uwagi na to, ĝe nie wszystkie strony sÈ zbudowane tak samo — zarówno pod
wzglÚdem kodu ěródïowego, jak i ukïadu — moim zdaniem Ăredni czas odwiedzin jest bardziej precyzyjnym wyznacznikiem zaangaĝowania uĝytkowników
niĝ Ărednia liczba odsïon. Wiele nowszych stron uĝywa takiego kodu, dziÚki któremu nie trzeba ïadowaÊ kolejnych stron, a to oznacza, ĝe z perspektywy pomiarów odwiedzajÈcy przez caïy okres trwania sesji pozostaje na jednej stronie.
Zwïaszcza w przypadku tego rodzaju serwisów internetowych Ăredni czas odwiedzin okazuje siÚ wskaěnikiem znacznie bardziej precyzyjnym. Ogólnie przyjmuje siÚ, ĝe Ăredni czas trwania sesji liczony dla wszystkich stron internetowych
wynosi okoïo jednej minuty. AbyĂ mógï osadziÊ wïasnÈ wartoĂÊ tego wskaěnika
w kontekĂcie, znów przygotowaïem zestawienie danych pochodzÈcych od kilku
losowo wybranych klientów z róĝnych branĝ (por. rysunek 6.5).

Rysunek 6.5. ¥redni czas odwiedzin, dane na temat moich klientów z oĂmiu róĝnych branĝ. ZwróÊ uwagÚ,
ĝe najniĝsze wartoĂci tego wskaěnika odnotowujÈ firmy, których strony sÈ odwiedzane w celu szybkiego
sprawdzenia jakiejĂ informacji (zwykle strony firm b2b), natomiast strony zwiÈzane z e-handlem
lub spÚdzaniem wolnego czasu (firmy b2c) zatrzymujÈ internautów na dïuĝej
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Wspóïczynnik odrzuceñ. Wspóïczynnik odrzuceñ to po prostu ta czÚĂÊ internautów, którzy zjawili siÚ na Twojej stronie, a nastÚpnie wrócili do miejsca, z którego przybyli. W tym kontekĂcie potrafiÚ wyobraziÊ sobie strudzonego podróĝnika, który stawia walizkÚ w hotelowym lobby. Niczego nie pragnie bardziej, niĝ
siÚ porzÈdnie wyspaÊ. Niestety juĝ na pierwszy rzut oka stwierdza, ĝe w lobby
aĝ roi siÚ od pijanych studentów. MÚĝczyzna spoglÈda na imprezujÈcy tïum,
mruga oczami w geĂcie niedowierzania, po czym stwierdza: „Co to, to nie!”,
odwraca siÚ na piÚcie i wychodzi. Wspóïczynnik odrzuceñ dotyczy takich wïaĂnie sytuacji.
OczywiĂcie nie wszystkie przypadki sÈ tak skrajne jak ten powyĝszy. NajczÚĂciej
internauta po prostu nie znajduje na stronie tego, czego szukaï. Zupeïnie niewykluczone, ĝe niewïaĂciwie skorzystaï z wyszukiwarki Google. Z tego wzglÚdu
rzadko zdarza siÚ, aby wspóïczynnik odrzuceñ spadaï poniĝej 25% (gdyby
Twoja strona osiÈgaïa wspóïczynnik odrzuceñ na poziomie 5%, oznaczaïoby to,
ĝe niemal wszyscy odwiedzajÈcy pochodzÈ z ustnych poleceñ oraz ĝe bardzo
niewielu z nich trafia do Ciebie poprzez organiczne wyniki wyszukiwania czy
reklamy). Moim zdaniem wartoĂci tego wskaěnika mieszczÈce siÚ w przedziale
od 25% do 55% naleĝy uznaÊ za dobre.

x

Odsetek odwiedzajÈcych, którzy sÈ na stronie pierwszy raz, czyli % nowych
sesji. To wskaěnik, z którego korzystam chyba najrzadziej, nie moĝna mu jednak odmówiÊ pewnej wartoĂci informacyjnej. Moĝna siÚ na jego podstawie dowiedzieÊ, jak duĝa czÚĂÊ ruchu na stronie jest generowana dziÚki prowadzonym
dziaïaniom marketingowym, a ilu internautom Twoja strona spodobaïa siÚ na
tyle, ĝe postanowili na niÈ wróciÊ. WartoĂÊ tego wskaěnika nie powinna byÊ ani
zbyt niska, ani zbyt wysoka. Zbyt wysoka wartoĂÊ, na przykïad na poziomie
95%, oznaczaïaby, ĝe maïo kto wraca na TwojÈ stronÚ, natomiast zbyt niska
wartoĂÊ, na przykïad 10%, sugerowaïaby, ĝe nie osiÈgasz wystarczajÈcych efektów w zakresie ĂciÈgania ludzi do swojego serwisu. JeĂli Twoja strona odnotowuje od 30% do 70% nowych odwiedzajÈcych, to wszystko jest w porzÈdku.
OczywiĂcie wyĝsza lub niĝsza wartoĂÊ tego wskaěnika nie oznacza ĝadnej katastrofy, informuje jednak, ĝe warto rozwaĝyÊ wprowadzenie jakichĂ zmian.
WartoĂÊ tego wskaěnika interesowaïa mnie najbardziej w okresie, w którym wystawiïem na sprzedaĝ stronÚ internetowÈ moich dzieci. W pewnym momencie
generowany przez nas ruch odnotowaï sezonowy spadek. Bardzo zaleĝaïo mi na
utrzymaniu ruchu na jak najwyĝszym poziomie, zaczÈïem wiÚc zawieraÊ porozumienia partnerskie z innymi duĝymi serwisami poĂwiÚconymi grom. W krótkim czasie ruch zaczÈï biÊ rekordy. Byïem zachwycony, przynajmniej do czasu,
gdy skontaktowaï siÚ ze mnÈ szef dziaïu przejÚÊ pewnej duĝej firmy medialnej.
PrzyglÈdaï siÚ generowanemu przeze mnie ruchowi i postanowiï dowiedzieÊ siÚ,
jaki jest odsetek nowych odwiedzajÈcych. „Niepokoi mnie — stwierdziï ku mojemu przeraĝeniu — ĝe zbyt wielu odwiedzajÈcych to nowi odwiedzajÈcy, kierowani z innych serwisów. Co siÚ stanie, gdy tych poleceñ zabraknie? Przede
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wszystkim interesuje nas duĝa grupa lojalnych uĝytkowników”. Prawda jest
taka, ĝe miaïem takÈ grupÚ, jednak odkÈd zawarïem porozumienia partnerskie,
zaczÚïa ona stanowiÊ mniejszy odsetek caïoĂci generowanego ruchu. Tamta sytuacja nauczyïa mnie, ĝe zawsze naleĝy siÚ koncentrowaÊ na jakoĂci wraĝeñ
uĝytkownika, poniewaĝ najcenniejsi czÚsto okazujÈ siÚ odwiedzajÈcy, którzy
wracajÈ (choÊ oczywiĂcie aby mieÊ powracajÈcych uĝytkowników, potrzebujesz
najpierw nowych).

Ocena prowadzonej kampanii SEO
Skoro znasz juĝ podstawowe wskaěniki stosowane w Google Analytics, najwyĝszy
czas przejĂÊ do pomiarów skutecznoĂci podejmowanych dziaïañ SEO. W Google
Analytics wyróĝnia siÚ piÚÊ gïównych rodzajów raportów: raporty w czasie rzeczywistym („na ĝywo”), odbiorcy, ěródïa pozyskiwania uĝytkowników, zachowania i konwersja. Ze wszystkich tych kategorii tylko dwie naleĝy sprawdzaÊ w odstÚpach tygodniowych. Poniĝej omawiam jednak wszystkie narzÚdzia, abyĂ w razie potrzeby
dysponowaï caïym moĝliwym arsenaïem — oczywiĂcie mniej istotne kategorie opiszÚ
bardziej skrótowo.

Analiza w czasie rzeczywistym
Raporty „na ĝywo” pokazujÈ, co dzieje siÚ na Twojej stronie w chwili obecnej (por.
rysunek 6.6). To niesamowicie fajne i interesujÈce narzÚdzie, ja nie poĂwiÚcam mu
jednak zbyt duĝo uwagi. Skoro dysponujesz nieprzebranymi zasobami danych historycznych, nie ma sensu próbowaÊ poznawaÊ wïasnej firmy na podstawie zachowañ
piÚciu klientów, którzy akurat w tym momencie znajdujÈ siÚ w Twoim sklepie. Uwaĝam natomiast, ĝe dane prezentowane w czasie rzeczywistym sÈ o tyle waĝne, ĝe pozwalajÈ nam czasem przyjrzeÊ siÚ temu, jak wyglÈdajÈ wraĝenia odwiedzajÈcego naszÈ stronÚ. Raport poĂwiÚcony zachowaniom pozwala siÚ dowiedzieÊ, jakie dziaïania
podejmuje na stronie wiÚkszoĂÊ uĝytkowników, a dane prezentowane w czasie rzeczywistym pozwalajÈ to lepiej poczuÊ. ObserwujÈc zachowania internautów znajdujÈcych siÚ na stronie internetowej mojej ĝony, poĂwiÚconej parkom rozrywki, zauwaĝyïem na przykïad, ĝe niektórzy uĝytkownicy sÈ zainteresowani wyïÈcznie informacjami
na temat konkretnych pokazów na ĝywo organizowanych w tych parkach (byïo to
dla mnie zupeïnym zaskoczeniem), inni natomiast potrafiÈ przeczytaÊ od 10 do 15
artykuïów z rzÚdu. To dwie zupeïnie róĝne grupy odwiedzajÈcych — ich zdefiniowanie moĝe wpïynÈÊ na to, w jaki sposób moja ĝona dzieli publikowane przez siebie
treĂci na kategorie.
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Rysunek 6.6. Raport „na ĝywo” w Google Analytics. Informuje o tym, ile osób znajduje siÚ na stronie w danej
chwili, w jaki sposób siÚ na niej znaleěli, gdzie mieszkajÈ i którÈ konkretnÈ stronÚ przeglÈdajÈ w danym momencie

Odbiorcy
Informacje na temat odbiorców sÈ pokazywane domyĂlnie jako pierwsze zaraz po
zalogowaniu (por. rysunek 6.3). Raport ten ma bardzo wiele zastosowañ. NajwiÚkszÈ
wartoĂÊ majÈ jednak informacje zamieszczone w zakïadce Overview (Ogóïem). PraktycznoĂÊ pozostaïych kategorii bywa juĝ mniej oczywista. Dane zawarte w zakïadce
Behavior (Zachowanie) przydajÈ siÚ w celu precyzyjnego okreĂlenia, jak dïugo internauci pozostajÈ na Twojej stronie i jak czÚsto na niÈ wracajÈ (choÊ ogólne informacje
tego typu zostaïy juĝ zamieszczone w zakïadce Overview). W sekcjach Demographics
(Dane demograficzne), Technology (Technologia) i Mobile (Ruch mobilny) dowiesz siÚ odpowiednio: gdzie mieszkajÈ odwiedzajÈcy TwojÈ stronÚ i jakim mówiÈ jÚzykiem,
z jakiej przeglÈdarki korzystajÈ oraz czy wyĂwietlajÈ TwojÈ stronÚ na telefonie, tablecie,
czy tradycyjnym komputerze. Dane z trzech ostatnich sekcji sÈ oczywiĂcie przydatne,
wystarczy jednak, jeĂli bÚdziesz do nich zaglÈdaï co kilka miesiÚcy i sprawdzaï, czy
Twoja strona funkcjonuje wïaĂciwie pod wzglÚdem technicznym i strukturalnym. Jeĝeli
stwierdzisz na przykïad, ĝe sporo Twoich odwiedzajÈcych posïuguje siÚ jÚzykiem
hiszpañskim, i uznasz, ĝe to dla Ciebie wartoĂciowy rynek, moĝesz postanowiÊ zbudowaÊ hiszpañskojÚzycznÈ wersjÚ strony. Jeĝeli natomiast stwierdzisz, ĝe sporo internautów wchodzi na TwojÈ stronÚ z urzÈdzeñ mobilnych, powinieneĂ zadbaÊ o to, aby
wyĂwietlaïa siÚ ona optymalnie na telefonie i tablecie.
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½ródïa pozyskiwania uĝytkowników
Raport Traffic Sources (Pozyskiwanie) to ta kategoria danych dostÚpnych w Google Analytics, którym przyglÈdam siÚ najczÚĂciej. Informuje on o tym, skÈd pochodzÈ wszyscy
odwiedzajÈcy TwojÈ stronÚ. Zakïadka Overview (Ogóïem), od której zaczynasz, wyĂwietla ten sam 3-dniowy wykres co zakïadka Overview (Ogóïem) poĂwiÚcona informacjom
na temat odbiorców. Poniĝej znajdziesz sporo interesujÈcych danych, takich jak to,
które kanaïy kierujÈ do Ciebie najwiÚcej odwiedzajÈcych, na których podstronach
najczÚĂciej lÈdujÈ internauci oraz jakie sïowa kluczowe sÈ najskuteczniejsze w generowaniu ruchu z organicznych wyników wyszukiwania (por. rysunek 6.7).

Rysunek 6.7. Raport Traffic Sources (Pozyskiwanie) w Google Analytics. To wïaĂnie z tego raportu
korzystam najczÚĂciej, dokonujÈc analizy kampanii SEO prowadzonych w imieniu klientów

Poza zakïadkÈ Overview (Ogóïem) raport Traffic Sources (Pozyskiwanie) ma równieĝ kilka
innych czÚĂci: Sources (Kanaïy), Search Engine Optimization (Optymalizacja witryn pod kÈtem
wyszukiwarek), Social (Sieci spoïecznoĂciowe) czy Cost Analysis (Analiza kosztów). Co ciekawe,
jakoĂ nigdy nie uznawaïem czÚĂci poĂwiÚconej SEO za szczególnie przydatnÈ. Znajdziesz tam mnóstwo ogólnych danych na temat potencjalnych sïów kluczowych, którymi warto byïoby siÚ zainteresowaÊ, nie ma tam jednak niczego, czego nie daïoby siÚ
ustaliÊ za pomocÈ Planera sïów kluczowych Google.
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Nie poĂwiÚcam równieĝ zbyt wiele czasu na analizÚ danych dotyczÈcych mediów
spoïecznoĂciowych, analizy kosztów czy reklamy.
Moim zdaniem najbardziej przydatne sÈ informacje na temat generowanego ruchu.
Ten raport faktycznie pozwala siÚ zorientowaÊ w skutecznoĂci prowadzonej kampanii SEO, juĝ choÊby na podstawie takich danych jak rozmiary generowanego ruchu,
sïowa kluczowe generujÈce ten ruch czy jakoĂÊ tych sïów kluczowych. Kliknij Sources
(Kanaïy), a zobaczysz nastÚpne piÚÊ opcji, które dzielÈ ruch generowany na Twojej
stronie na cztery gïówne ěródïa:
x

Direct traffic (ruch bezpoĂredni) — internauci, którzy wpisujÈ adres Twojej strony
w okno przeglÈdarki lub korzystajÈ z zakïadki dodanej w przeglÈdarce.

x

Referral traffic (ruch przekierowany) — internauci klikajÈcy odnoĂnik zamieszczony na innej stronie, a prowadzÈcy do Twojego serwisu.

x

Search traffic (ruch z wyszukiwarki) — internauci trafiajÈcy do Ciebie dziÚki organicznym wynikom wyszukiwania (czyli gïówny przedmiot rozwaĝañ w tej ksiÈĝce).

x

Paid traffic (ruch opïacony) — internauci pozyskani dziÚki kampaniom reklamowym.

Owszem, interesuje mnie podziaï generowanego ruchu miÚdzy trzy pierwsze ěródïa
(czwarte ěródïo, ruch generowany odpïatnie, to zupeïnie inna para kaloszy), potrafiÚ
to jednak mniej wiÚcej oszacowaÊ na podstawie informacji z karty Overview (Ogóïem)
dotyczÈcej odbiorców. Jednak wiÚkszoĂÊ czasu poĂwiÚconego na Google Analytics
spÚdzam, przeglÈdajÈc Keywords (Sïowa kluczowe).
Moĝesz uznaÊ, ĝe to juĝ przesada, ale kategoria Keywords (Sïowa kluczowe) dzieli siÚ na
kolejne podkategorie. Na szczÚĂcie interesuje CiÚ z nich tylko Organic (Bezpïatne).
Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju ukrytym skarbem Google Analytics. To wïaĂnie tutaj zapoznasz siÚ z danymi na temat ruchu generowanego z organicznych wyników wyszukiwania i poznasz sïowa kluczowe, których poszukujÈ internauci trafiajÈcy na TwojÈ stronÚ (por. rysunek 6.8).
Gdy zjawiam siÚ na tej stronie, zaczynam od analizy wykresu generowanego ruchu.
Czy w ostatnich kilku dniach albo od mojej ostatniej wizyty udaïo siÚ odnotowaÊ jakiĂ
wzrost? A moĝe pojawiïy siÚ jakieĂ gwaïtowne skoki lub spadki, którym powinienem
przyjrzeÊ siÚ bliĝej? NastÚpnie przechodzÚ do spisu sïów kluczowych znajdujÈcego
siÚ pod wykresem. Przypominam, ĝe to zaledwie niewielki wycinek sïów kluczowych
generujÈcych ruch na stronie, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ sïów kluczowych zostaïa zaszyfrowana przez Google. Na szczÚĂcie na tej podstawie mogÚ siÚ choÊ mniej wiÚcej zorientowaÊ, dla jakiego rodzaju sïów kluczowych strona uzyskuje najlepsze miejsca
w wynikach wyszukiwania. Potem korzystam z okna wyszukiwania (znajduje siÚ ono
poĂrodku strony i ma tuĝ obok ikonÚ szkïa powiÚkszajÈcego) w celu odsiania wszystkich sïów kluczowych z wyjÈtkiem tych, które sÈ szczególnie wartoĂciowe dla firmy
bÚdÈcej wïaĂcicielem danej strony internetowej. Tego rodzaju sïowa kluczowe nazywam kasowymi sïowami kluczowymi.
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Rysunek 6.8. Wyszukiwanie organiczne w Google Analytics. Moim zdaniem to w kontekĂcie SEO najwaĝniejszy
raport w caïym Google Analytics. Liczba sïów kluczowych podanych w tym raporcie niestety nie jest juĝ
precyzyjna z uwagi na fakt, ĝe Google zaczÈï szyfrowaÊ dane zwiÈzane z wyszukiwaniem, ciÈgle jednak
moĝesz zapoznaÊ siÚ z organicznymi sïowami kluczowymi istotnymi dla Twojej strony i dotyczÈcymi mniej
wiÚcej 5% przypadków wyszukiwania, które z róĝnych powodów nie podlegajÈ zasadzie szyfrowania

JeĂli chodzi o stronÚ mojej ĝony, czÚsto wpisujemy w okno wyszukiwania sïowo designer,
poniewaĝ ĝonie zaleĝy na przyciÈganiu odwiedzajÈcych zainteresowanych budowÈ
parków rozrywki i znajdujÈcych siÚ w nich urzÈdzeñ (por. rysunek 6.9). WybraliĂmy
wïaĂnie to sïowo kluczowe, poniewaĝ korzystajÈcy z niego ludzie sÈ czÚsto zainteresowani zatrudnieniem takiego designera. Gdy Google wyĂwietli nam jednÈ z podstron
naszego serwisu entertainmentdesigner.com, bÚdzie to prawdopodobnie wynikaÊ z faktu,
ĝe ktoĂ wpisaï w wyszukiwarkÚ entertainment designer, theme park designer albo
inne sïowo kluczowe zawierajÈce element designer i zwiÈzane z naszÈ branĝÈ. Wszystkie te sïowa kluczowe nawiÈzujÈ do tego, czym moja ĝona zajmuje siÚ zarobkowo,
wiÚc wszystkie majÈ dla niej duĝÈ wartoĂÊ. Raport Google Analytics dotyczÈcy organicznego ruchu z wyszukiwarek, odfiltrowany pod kÈtem sïowa designer, potwierdza,
ĝe internauci posïugujÈcy siÚ tym sïowem kluczowym spÚdzajÈ na stronie wyraěnie
wiÚcej czasu niĝ inni odwiedzajÈcy.
Strona, której ruch z organicznych wyników wyszukiwania jest w duĝej mierze generowany przez kasowe sïowa kluczowe, to strona realizujÈca skutecznÈ strategiÚ SEO.
Gdy pracujÚ na rzecz moich klientów, ogólny generowany ruch na ich stronach ma
dla mnie ograniczone znaczenie (chyba ĝe mowa o serwisach internetowych, które
zarabiajÈ na reklamach). Najistotniejszy jest ruch z organicznych wyników wyszukiwania, zwïaszcza jeĂli jest generowany dziÚki kasowym sïowom kluczowym.
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Rysunek 6.9. Raport dotyczÈcy organicznego ruchu z wyszukiwarek na stronie internetowej mojej ĝony,
odfiltrowany pod kÈtem sïów kluczowych zawierajÈcych element designer. W przypadku strony mojej ĝony
to jedno z kasowych sïów kluczowych, co oznacza, ĝe znajduje ono bezpoĂrednie przeïoĝenie na jej przychody.
Jak wynika z zaznaczonych sïów kluczowych, internauci korzystajÈcy ze sïów kluczowych zawierajÈcych
element designer spÚdzajÈ na stronie wyraěnie wiÚcej czasu niĝ inni

TreĂci
Sekcja Content (Zachowanie) informuje o tym, co robiÈ odwiedzajÈcy TwojÈ stronÚ.
PrzyznajÚ, ĝe nie zaglÈdam tam co tydzieñ, choÊ zawarte w niej informacje sÈ bardzo
ciekawe i mogÈ wpïynÈÊ na to, w jaki sposób tworzy siÚ treĂci publikowane na stronie.
DomyĂlnie zaczyna siÚ od strony Overview (Ogóïem), na której znajduje siÚ 30-dniowy
wykres odsïon (por. rysunek 6.10). Zwykle nie zwracam na niego wiÚkszej uwagi,
poniewaĝ wszystkie informacje z tym zwiÈzane pozyskaïem juĝ z wykresu Overview
(Ogóïem) w czÚĂci poĂwiÚconej odbiorcom. Przez kilka sekund analizujÚ listÚ stron,
która znajduje siÚ w Ărodkowej czÚĂci ekranu. Jest to ranking najpopularniejszych
podstron w ramach serwisu.
Gdy postanawiam spÚdziÊ tu wiÚcej czasu, klikam zwykle odnoĂnik View Full Report
(WyĂwietl peïny raport), znajdujÈcy siÚ pod listÈ najpopularniejszych stron. W ten sposób trafiam na raport Site Content (ZawartoĂÊ witryny). Znajdziesz w nim informacje
zarówno na temat popularnoĂci strony (liczba wyĂwietleñ strony), jak i poziomu zaangaĝowania (czas spÚdzany na stronie) z podziaïem na wszystkie podstrony skïadajÈce siÚ na serwis internetowy. Warto równieĝ rzuciÊ okiem na stopÚ odrzuceñ,
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Rysunek 6.10. Raport dotyczÈcy treĂci na stronie Overview (Ogóïem)

czyli odsetek odwiedzajÈcych, którzy wylÈdowali na danej podstronie i natychmiast
jÈ opuĂcili. W ten sposób moĝesz siÚ szybko zorientowaÊ, które podstrony Twojej witryny z jakiegoĂ powodu zniechÚcajÈ internautów. WiÚkszoĂÊ odwiedzajÈcych zaczyna przeglÈdanie od strony gïównej, co oznacza, ĝe wysoka stopa odrzuceñ na stronie
gïównej powinna CiÚ powaĝnie zaniepokoiÊ. Wysoka wartoĂÊ tego wskaěnika sugeruje
jeden z trzech scenariuszy:
x

kierujesz na stronÚ gïównÈ nieodpowiednio wyselekcjonowanych internautów,

x

internauci stwierdzajÈ, ĝe Twoja strona nie jest wiarygodna,

x

internauci uznajÈ, ĝe oferta Twojej firmy nie odpowiada ich potrzebom.

A teraz krótki opis innych raportów dostÚpnych w kategorii Content: Site Speed (SzybkoĂÊ witryny), jak sama nazwa wskazuje, okreĂla szybkoĂÊ dziaïania strony; Site Search
(Wyszukiwanie w witrynie) przydaje siÚ wówczas, gdy zamieĂciïeĂ na swojej stronie
okno wyszukiwarki Google; Events (Zdarzenia) przydajÈ siÚ do monitorowania konkretnych zdarzeñ, takich jak pobrania materiaïów czy wyĂwietlenia materiaïu wideo;
AdSense pozwala zapoznaÊ siÚ z róĝnymi danymi istotnymi dla czïonków programu
reklamowego AdSense.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 6. Monitorowanie postÚpów za pomocÈ Google Analytics

149

Szczególnie interesujÈce sÈ ostatnie dwa raporty dostÚpne w sekcji Content, choÊ i tak
korzysta siÚ z nich znacznie rzadziej niĝ z innych raportów, o których pisaïem wczeĂniej. Experiments (Eksperymenty) pozwalajÈ prowadziÊ testy A/B, nazywane równieĝ
testami podziaïu, w ramach których sprawdzasz róĝne sposoby przekazywania informacji odwiedzajÈcym pod kÈtem tego, który z nich jest najbardziej skuteczny. Ta funkcja
Google Analytics pozwala ĂledziÊ kilka róĝnych elementów strony (por. rysunek 6.11).

Rysunek 6.11. Raport Experiments (Eksperymenty) pozwala ustaliÊ, które elementy graficzne lub wezwania
do dziaïania sÈ najskuteczniejsze

Zaïóĝmy dla przykïadu, ĝe chciaïbyĂ, aby internauci zapisywali siÚ na oferowanÈ
przez Ciebie usïugÚ internetowÈ. Masz pewnie na stronie gïównej jakieĂ wezwanie
do dziaïania (prawdopodobnie w formie przycisku). Zaïóĝmy, ĝe masz przeczucie, ĝe
najskuteczniejsze bÚdzie wezwanie o treĂci „Zapisz siÚ teraz”. Super. A jeĂli nieco lepsze
efekty przyniosïoby sformuïowanie „DoïÈcz teraz?”. A moĝe „Zacznij juĝ dziĂ”? WïaĂnie
w rozstrzyganiu takich dylematów pomaga raport Experiments (Eksperymenty). Pozwala
Ci wyĂwietliÊ wszystkie trzy moĝliwoĂci w takich samych proporcjach, co oznacza, ĝe
kaĝdy przycisk zostaïby pokazany 33% odwiedzajÈcych. Potem sprawa jest juĝ bardzo
prosta — po jakimĂ czasie sprawdzasz wyniki i wskazujesz zwyciÚzcÚ, czyli ten przycisk, który uzyskaï najwiÚcej rejestracji. To wïaĂnie ten przycisk powinien na staïe zagoĂciÊ na Twojej stronie.
Ostatnim fajnym raportem jest raport In-Page Analytics (Analytics w treĂci strony).
Znajdziesz tam miÚdzy innymi uwagi przy wszystkich odnoĂnikach zamieszczonych
na Twojej stronie, z których dowiesz siÚ, jaki odsetek wszystkich klikniÚÊ uzyskaï
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kaĝdy z nich. Prawdopodobnie na szczycie rankingu znajdÈ siÚ tak istotne strony
jak „O firmie” czy „Cennik”. Moĝesz siÚ w ten sposób równieĝ dowiedzieÊ, ĝe maïo
kto czyta „Referencje” oraz ĝe mnóstwo odwiedzajÈcych jest zainteresowanych
„HistoriÈ firmy”.

Konwersja
Conversions (Konwersje) to chyba najwaĝniejszy ze wszystkich raportów dostÚpnych
w Google Analytics. Pozwala zapoznaÊ siÚ z danymi na temat dokonanych zakupów,
rejestracji i wszelkich innych waĝnych dziaïañ podejmowanych na Twojej stronie.
Wszystkie tego typu istotne dziaïania sÈ nazywane celami. Zdefiniowanie tych celów
w Google Analytics wymaga trochÚ pracy, jednak administrator Twojej strony powinien poradziÊ sobie z tym zadaniem w kilka godzin. Na poczÈtek musisz okreĂliÊ, co
jest Twoim celem. Prowadzisz sklep internetowy? Twoim celem jest finalizacja zakupu.
Dziaïasz w branĝy usïug profesjonalnych? Prawdopodobnie zaleĝy Ci na tym, aby
odwiedzajÈcy wypeïnili formularz kontaktowy. ¥wiadczysz usïugi SAAS albo zaleĝy
Ci na tym, by ludzie logowali siÚ na Twojej stronie? Twoim celem jest rejestracja.
Kiedy zdefiniujesz juĝ swój cel, musisz wskazaÊ stronÚ docelowÈ — trafiÈ na niÈ
wyïÈcznie ci internauci, którzy podejmÈ dane dziaïanie. Niemal zawsze jest to strona
z podziÚkowaniem, czyli strona wyĂwietlana odwiedzajÈcemu, który dokonaï zakupu,
wypeïniï formularz, zarejestrowaï siÚ itd. Aby aktywowaÊ funkcjÚ Ăledzenia celów,
musisz dodaÊ na swojej stronie niewielki wycinek kodu. Wraz z kaĝdym zaïadowaniem
tej strony Google odnotuje realizacjÚ celu.
Google rzuca trochÚ Ăwiatïa na najwaĝniejszy ze wskaěników, jaki w ogóle moĝna
monitorowaÊ — dowiadujesz siÚ, skÈd pochodziï kaĝdy odwiedzajÈcy, który zrealizowaï cel, i jak poruszaï siÚ po Twojej stronie, zanim tego dokonaï. Zaïóĝmy, ĝe odwiedzajÈcy, którzy realizujÈ Twój cel, zawsze zaglÈdajÈ wczeĂniej na stronÚ „O firmie”.
PowinieneĂ zatem zadbaÊ o to, aby byïa ona jak najlepsza (choÊ oczywiĂcie skoro cieszy
siÚ tak duĝym zainteresowaniem, najwyraěniej juĝ jest doĂÊ dobrze przygotowana).
Moĝesz teĝ stwierdziÊ, ĝe stosunkowo duĝy odsetek internautów realizujÈcych cel pochodzi z jednego konkretnego ěródïa ruchu. PowinieneĂ wówczas koniecznie poszukaÊ
sposobów na to, aby zmaksymalizowaÊ liczbÚ odwiedzajÈcych pochodzÈcych z tego
ěródïa. Jeden z moich klientów z branĝy prawniczej zaczÈï korzystaÊ z celów dopiero
po rozpoczÚciu wspóïpracy z mojÈ firmÈ. Reklamowaï siÚ na trzech niewielkich portalach prawnych, ale nie wiedziaï, który z tych serwisów przynosi mu najwiÚksze korzyĂci. Wiedziaï tyle, ĝe mnóstwo klientów uzyskuje dziÚki reklamom zamieszczanym
na tych trzech portalach. Gdy ustawiliĂmy mu odpowiednie cele, stwierdziliĂmy, ĝe
jeden z portali kierowaï do niego wiÚkszoĂÊ klientów, a przy tym nie kosztowaï zbyt
wiele, natomiast inny, droĝszy portal nie kierowaï ĝadnych klientów. Chyba nie muszÚ
wyjaĂniaÊ, co byïo dalej. Portal nieprzynoszÈcy efektów straciï klienta, a portal skuteczny zaczÈï zarabiaÊ wiÚcej.
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O celach w Google Analytics moĝna by napisaÊ znacznie wiÚcej, chciaïbym jednak
ograniczyÊ siÚ do omówienia podstaw. Jak juĝ wspominaïem, ludzie z Google Analytics przygotowujÈ bardzo dobre instruktaĝowe materiaïy wideo, zagadnieniu temu
poĂwiÚcono teĝ wiele dobrych ksiÈĝek.
Na tym etapie powinieneĂ umieÊ juĝ mierzyÊ efektywnoĂÊ swoich dziaïañ podejmowanych w ramach SEO (warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe Google oferuje kompleksowe rozwiÈzania w tym zakresie: Google Analytics, NarzÚdzia dla webmasterów oraz samÈ
wyszukiwarkÚ Google, nie musisz zatem korzystaÊ z rozwiÈzañ ĝadnej innej firmy).
Po zakoñczeniu lektury tego rozdziaïu powinieneĂ posiadaÊ wiedzÚ, która w kontekĂcie
SEO jest chyba najwaĝniejsza. Pozostaïe szeĂÊ rozdziaïów sïuĝy sprecyzowaniu i pogïÚbieniu tej wiedzy. Kaĝde sïowo napisane w tej ksiÈĝce zostaïo przeze mnie dobrze
przemyĂlane, zachÚcam jednak, abyĂ ze szczególnÈ uwagÈ przeczytaï rozdziaï 10.,
„Od nowych odwiedzajÈcych do pïacÈcych klientów”, oraz rozdziaï 12., „Budowanie
firmy na fundamencie SEO”.
W nastÚpnym rozdziale rozprawiÚ siÚ z kilkoma mitami.
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