Pod czas odbywania praktyk zawodowych w firmie
NESTO dokonałam eksperymentu marketingowego
pod kątem pozycjonowania.

Eksperyment
marketingowy
pod kątem
pozycjonowania

Pozycjonowaniem w wyszukiwarce internetowej
nazywamy działanie mające na celu zwiększenie
widoczności strony internetowej w wynikach
wyszukiwania.
Celem przypadku jest zaprezentowanie odbiorcom
wykorzystanych w danym eksperymencie metod
działania oraz pokazanie ich skuteczności na
przykładzie zadania przed którym stanęłam.
[1]Definicja pochodzi ze strony internetowej whitepress.pl

Biuro Rachunkowe NESTO Renata Kitewska-Wilczak jest zlokalizowane przy ulicy Skarbka z Gór
na Białołęce. Jedną z ulic w pobliżu jest ulica Tajemna.
Moim zadaniem było sprawienie, żeby po wpisaniu w wyszukiwarce kluczowych słów ‘’biuro
rachunkowe Tajemna’’ strona Biura Rachunkowego NESTO www.nesto.com.pl zajmowała
najwyższą pozycję na liście wyników wyszukiwania

Metody działania
➢ Pierwsze co zrobiłam, to stworzyłam na głównej stronie Biura Rachunkowego

NESTO podstronę o nazwie, którą dobrałam celowo - ‘Biuro rachunkowe
Tajemna’.

➢ Następnie musiałam zoptymalizować kod HTML strony, wpisując odpowiednie
nagłówki, po to, żeby wyszukiwarka mogła wczytać te tytuły do swojego systemu
i pokazywać potrzebną stronę przy wpisaniu odpowiednich słów.
➢ Na stworzonej podstronie zamieściłam prawdziwe zdjęcie ulicy oraz tekst
opisujący wydarzenia, które na niej się odbyły, miejsca, które są zlokalizowane
po sąsiedzku, najbliższe przystanki. Dodatkowo podałam dokładny adres wraz z
kodem pocztowym.

➢Jeszcze jednym, bardzo ważnym czynem wykonanym przeze mnie było pogrubienie
potrzebnych dla skutecznego pozycjonowania słów na podstronie. W moim przypadku
były to słowa ‘Tajemna’ oraz ‘300 metrów od ulicy Tajemnej’.

➢Dla dodatkowego, efektywnego wczytania tej podstrony do wyszukiwarki czasowo
zamieściłam ją na stronie głównej witryny nesto.com.pl .

Podsumowując, warto podkreślić to, że
każdy z przedstawionych kroków
działania był, moim zdaniem, równie
ważny w osiągnieciu zamierzonego celu.
Trzeba pamiętać to, że nawet
najmniejsze szczegóły mają wpływ na
efektywność pozycjonowania naszej
strony w wynikach wyszukiwania.

Wszystkie materiały graficzne zostały zrobione w sierpniu 2020 roku
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