


Audyt
SEO, UX, Content, 
Social Media

Content
Teksty eksperckie, 
Poradniki, Wywiady, DIY, 
Opisy produktów, Opisy 
kategorii, Korekty 
językowe, merytoryczne, 
Tłumaczenia, Video, 
Animacje 2 i 3D, Infografiki, 

Development
Landing page, Strony 
produktowe, Platformy, 
Aplikacje, Kalkulatory, 
Programowanie, Obsługa 
utrzymaniowa

Grafika
Projekty stron, UX, 
Formaty reklamowe, 
Logotypy, Identyfikacja 
wizualna firmy (marki)

Social Media
Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, Youtube, 
Fora internetowe, Strategia 
komunikacji, Bieżąca 
obsługa, Influencerzy, 
Reklama

Kampanie
SEM, Afiliacja, 
Rekomendacja, 
Programatic, WOMM, 
Social Media



2015 2016 2017 2018 2019

Treści 16 530 24 510 31 850 33 450 23 240

Keywording 1 285 1 865 2 340 3 430 6 300

Zdjęcia 1 200 1 700 2 600 2 900 6 100

Publikacje zew. 600 1 300 1 900 2 300 4 300

Wpisy na forach 7 500 11 150 8 800 9 700 5 000

Audyt SEO 30 50 80 120 134

Obsługujemy 
80 brandów

Ponad 200 
autorów

Własna 
platforma 

contentowa

Własne narzędzie do pomiaru widoczności w Google opublikowanych 
artykułów – content factory. Posiadamy narzędzia do realizacji kampanii 
contentowo-SEO wych – PR owych; Zespół grafików oraz programistów
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Południowa





Narzędzia 
produkcji

Serwisy www
Optymalizacja 
techniczna
Optymalizacja UX
Optymalizacja SEO
Produkcja contentu
Social media
Współpraca 
z wydawcami 
w Polsce i 
zagranicą

Analizy
Audyty contentowe
Strategia 
contentowa
Rekomendacje 
działań 
contentowych

Narzędzia 
analityczne

Usprawnienie pracy 
dla klientów

Platforma 
contentow
a

Kampanie 
reklamowe
Realizacje strategii 
grupy
Sprzedaż 
produktów i usług
Obsługa klientów

Narzędzia 
reklamowe





• Strategia contentowa
z uwzględnieniem zmian 
algorytmów YMYL 

• Produkcja strony 
• z uwzględnieniem 

rekomendacji UX
• Projekt układu informacji
• Propozycja menu górnego 
• Przygotowanie specjalnego 

szablonu artykułu 
• Content na stronę –

konsultacja specjalistyczna –
lekarze, dietetycy, 
psycholodzy

• Promocja treści
• Konkursy, sondy, quizy
• Obsługa SEO
• Kampanie SEM



YMYL struktura artykułu

1. Header artykułu, w kolejności:
a. Tagi
b. Tytuł
c. Lead
d. Zdjęcie

2. Spis treści
a. Logiczna lista zawartości
b. Odpowiadająca tytułom (niekoniecznie dosłownie) 

poszczególnych grup akapitów artykułu
c. Tworzenie spisu treści musi być zintegrowane w 

systemie CMS
d. Kliknięcie w dowolny element spisu treści przenosi 

czytelnika do właściwego fragmentu artykułu



YMYL struktura artykułu
3. Ramka z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tematu artykułu

a. Ramka MUSI być wyróżniona konturem
b. MUSI zawierać wyraźnie wyróżniony TYTUŁ na górze
c. MUSI zawierać bullety
d. MUSI być zwięzła

4. Treść zasadnicza artykułu
a. Tytuły grup akapitów, muszą być duże i wyraźne (nie całkowicie czarne, preferujcie 

szarości)
b. Treść musi zawierać wyboldowania kluczowych wyrażeń dla przyciągnięcia uwagi 

czytelnika i pod tym tylko względem należy wybierać frazy do wyboldowania

5. Treść artykułu cd
a. W treści artykułu MUSZĄ znajdować się „PODAKAPITY” zawierające podsumowania 

wybranych zagadnień w postaci list bulletów
b. W treści muszą pojawiać się linki do innych artykułów w serwisie (preferowany kolor 

niebieski)

6. Treść artykułu cd cd
a. Artykuły MUSZĄ zawierać wyróżnione cytaty, konkretnych osób (lekarzy), bądź 

PRZYCIĄGAJĄCE UWAGĘ (!!!!) cytaty ze źródeł (mogą być redagowane, tak aby 
wzmocnić ich dramaturgię, która jest najważniejsza). Elementy te MUSZĄ zawierać 
dokładne nazwanie ŹRÓDŁA (!)



YMYL struktura artykułu
7. Galerie

a. Artykuły ważne (a do takich należą wszystkie opisujące najbardziej 
popularne schorzenia) MUSZĄ zawierać galerie! 

b. Galerie muszą zawierać fachowe ilustracje a nie tylko uniwersalne (czyli 
bezwartościowe pod względem informacyjnym) zdjęcia stockowe

c. Każde zdjęcie musi mieć opis. Opis musi być rozbudowany do minimum 3 
zdań i dobrze, gdyby zawierał linki do pokrewnych artykułów

d. Galeria powinna być „in content” beż dodatkowego layera

8. Tabele
a. Tego rodzaju element, podsumowujący i organizujący informację powinien 

znaleźć się w większości artykułów. Autor przygotowujący konspekt artykułu 
powinien Z GÓRY zaplanować jaką tabelę lub tabele w nim zamieści.

b. Elementy tabeli także, o ile to możliwe powinny zawierać linki do 
pokrewnych artykułów

9. Social bar
a. Pod każdym artykułem odnośniki do kanałów SM



YMYL struktura artykułu
10. Źródła

a. Źródła powinny znajdować się w wyróżnionej ramce
b. Źródła powinny odkrywać swoją zawartość dopiero po akcji użytkownika (na 

przykładzie kliknięcie strzałki skierowanej w dół w prawej części)
c. Źródła powinny zawierać jako numer/numery ICD schorzenia/schorzeń, o 

których jest mowa
d. Klasyfikacja chorób MUSI być częścią serwisu. Na oddzielnym obrazie wygląd 

karty takiego leksykonu z opisem i linkiem/linkami do adekwatnych 
artykułów znajdujących się w serwisie 

11. Artykuły powiązane 
a. Dobór wg. tagów bądź (lepiej) klasyfikacji ICD
b. Proponuję REZYGNACJĘ z jakichkolwiek elementów w prawej kolumnie 

serwisu

12. Obszar komentarzy
a. Proponuję instalację DISQUSS



YMYL struktura artykułu

13. Wraz ze scollowaniem artykułu w prawej kolumnie 
czytelnikowi powinien towarzyszyć SPIS TREŚCI ze wskazaniem 
aktualnej pozycji w artykule

14. Prawidłowy widok karty klasyfikacyjnej ICD-10 z 
odnośnikami do relewantnych artykułów



 

</span>,

Epizodom dusznicy bolesnej można zapobiegać poprzez

<span itemprop="secondaryPrevention" itemscope
itemtype="http://schema.org/LifestyleModification">

<span itemprop="name">rzucenie palenia</span>

</span>,

<span itemprop="secondaryPrevention" itemscope
itemtype="http://schema.org/LifestyleModification">

<span itemprop="name">pozbycie się nadwagi</span>

</span>, and

<span itemprop="secondaryPrevention" itemscope
itemtype="http://schema.org/LifestyleModification">

<span itemprop="name">aktywność fizyczną</span>

</span>.

</div>



• Produkcja sklepu 
z projektem graficznym

• Integracja z 3 systemami 
płatności

• Integracja z 3 dostawcami 
przesyłek (kurierzy)

• Integracja sklepu z 
systemem SYMFONIA CRM 

w zakresie: cen i stanów 
magazynowych

• Przenoszenia zamówień 
i kontrahentów 

• Integracja – Freshmail, 
Opineo, Ceneo, Allegro

• Zaawansowana obsługa 
towarów 

koncesjonowanych



• Stworzenie wewnętrznej, 
dedykowanej platformy 
wymiany danych 

• Rejestracja oraz zarządzania 
użytkownikami

• Zarządzanie produktami
• Zarządzanie menadżerami 

kategorii
• ZAMAWIANIE DODATKOWYCH 

USŁUG W RAMACH 
PLATFORMY CONTENT PRO

• Wyszukiwarka produktów
• Eksport danych do plików PDF
• Moduł zbiorowych 

powiadomień cyklicznych 
poprzez wiadomości email

• Integracja z różnymi 
platformami klienta



• Kampania targetowana
• Wybrane regiony: śląskie, 

dolnośląskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie

• Dzienna gwarancja 
dotarcia min 350 000 UU

• Dwa formaty reklamowe: 
Megaboard i Double
Wiedeboard

• Kampania objęła także 
zasięgiem 60 europejskich 
miast 



Zadanie: zaprojektowanie i wykonanie nowej strony PFR 
TFI. 

Zakres prac:
• Zmiana koncepcji prezentacji funduszy – położenie 

nacisku na grupy docelowe.
• Opracowanie struktury strony - menu główne 

i podmenu.
• Zaprojektowanie makiety strony głównej oraz podstron –

układ graficzny informacji oraz bloki tematyczne.
• Koncepcja kolorystyczna na bazie obecnej palety kolorów.
• Wybór zdjęć do serwisu – do tekstów
• Zaprojektowanie layoutu informacji (szablonu) dla 

pojedynczego funduszu w celu łatwiejszego porównania 
informacji między sobą.  

• Audyt techniczny strony
• 30 specjalistycznych tekstów na stronę
• 15 rozbudowanych opisów kategorii



• 10 000 specjalistycznych poradników

• Nadzór nad publikacją artykułów na poradniku allegro 

• Specjalnie opracowany szablon

• Dedykowany system dostarczania treści

• Dedykowana redakcja



• Prace programistyczne na stronie
• Publikacja artykułów specjalistycznych na stronie
• Publikacje artykułów na wybranych serwisach zewnętrznych
• Promocja treści z ruchem kierowanym na stronę klienta



• Prace programistyczne – zbudowanie bloga

• Główny podział treści – 3 główne kategorie 

i 12 podkategorii

• Przygotowanie 40 specjalistycznych artykułów startowych

• Publikacje artykułów na wybranych serwisach zewnętrznych

• Promocja treści z ruchem kierowanym na stronę klienta

Idea: Pomysł polega na stworzeniu mini bloga „ Magazyn” - experta od 

wnętrza, do którego będziemy kierować wszelkie działania reklamowe. 

W dłuższej perspektywie ilości publikacji będzie można zwiększać i uzależniać 

je od kampanii reklamowych. A magazyn wykorzystywać do promocji nowych 

produktów.



Femibion
• Obsługa techniczna stron 

femibion.pl oraz nasivin.pl
• Obsługa gdaficzna
• Przygotowanie i publikacja 

contentu
• Przygotowanie bannerów 

reklamowych do kampanii 
display

• Przygotowanie 
materiałów graficznych do 
publikacji na Facebooku

• Przygotowanie 
materiałów graficznych do 
mailingów

• Obsługa newslettera
• Obsługa informacyjna 

promocji dostępnych w 
wybranych aptekach

• Przygotowanie, realizacja i 
obsługa konkursów.



https://gloswielkopolski.pl/zarzadzanie-drogami-monitoring-i-utrzymanie/ar/13720718
https://piekaryslaskie.com.pl/is,smartfony-samsung-2018---poznaj-propozycje,270925,811520.html
https://www.finanse21.pl/iphone-7-doskonaly-dla-kazdego-przedsiebiorcy.html


ERANIA XTBCOMARCH

https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=106865


Keywords – poza 
narzędziami SEO 
korzystamy z narzędzi do 
znajdowania słów 
kluczowych, których celem 
jest znalezienie nowych 
słów kluczowych w 
odpowiednim języku. 

NewsPoint-–dzięki temu 
narzędziu jesteśmy w 
stanie monitorować na 
bieżąco ukazujące się 
komentarze, opinie czy 
oceny zamieszczane w 
mediach internetowych na 
temat danej marki czy 
produktu 

Semstorm – dzięki 
temu narzędziu możemy 
sprawdzić widoczność 
strony w mediach 
internetowych wpisując 
odpowiednie frazy 

Sitebulb – służy do 
analizowania onsite, 
jednak jest narzędziem 
znacznie bardziej 
rozbudowanym. Pozwala 
na tworzenie 
przejrzystych raportów z 
gotowymi wskazówkami 
dla webmasterów. 

Screaming Frog – SEO 
Spider narzędzie, dzięki 
któremu będziemy mogli 
przyspieszyć analitykę 
strony internetowej. Po 
przeanalizowaniu witryny 
za pomocą „Żaby” 
otrzymamy przejrzysty 
raport, w których 
znajdziemy przejrzyście 
przedstawione informacji o 
meta danych.

Searchmetrics –
najpopularniejsze 
światowe narzędzie do 
analizy contentowej
strony. Pozwala na 
sprawdzenie widoczności 
witryny na danym rynku i 
znalezienie nowych 
możliwości treściowych a 
także sprawdzenie 
obecnego stanu treści.

Ahrefs – narzędzie do 
analizy linków 
przychodzących zarówno 
swoich, jak i konkurencji. 
Sprawdza ilość i jakość 
lików przychodzących.

Senuto – to największe 
polskie narzędzie do 
analizy widoczności 
strony. Baza 101,000,000 
słów kluczowych pozwala 
na znajdowanie nowych 
słów kluczowych 
powiązanych 
tematycznie, tworzenie 
tematów artykułów i 
sprawdzanie potencjałów 
wyszukań. 

Najistotniejsze dla nas 
jest aby:
• strony, którymi się 

opiekujemy były 
zoptymalizowane 
oraz stale 
poprawiały  
widoczność swoich 
fraz w Google





Zaczynamy pracę od strategii, 
bo kto idzie w podróż bez mapy?

Pełna obsługa profili w social 
mediach zawiera m.in. 
konfigurację oraz prowadzenie 
profilu, tworzenie treści, 
komunikację z klientami oraz 
reklamę.
Zapewniamy stały kontakt 
z community managerem, 
akceptację harmonogramu 
wpisów na podstawie planów, 
bieżący kontakt w sprawie 
wpisów specjalnych i 
raportowanie wyników.



Tworzymy interesujące treści jak 
również je rozpowszechniamy. 
Informacje, które chcesz 
przekazać użytkownikom dotrą 
tam, gdzie powinny i wtedy 
kiedy powinny. Nasze 
sprawdzone metody promocji w 
profesjonalny sposób wzmocnią 
Twoją obecność 
w Social Mediach, pozwalając na 
dotarcie do Twoich obecnych 
klientów, a także zainteresowanie 
Twoją ofertą kolejnych 
użytkowników i zbudowanie 
z nimi długotrwałych relacji.















Treść i obraz lub obraz i treść –
obydwa elementy muszą 
przyciągać uwagę i zatrzymywać 
ją na dłużej. Oferujemy 
profesjonalną obsługę 
fotograficzną contentu
w Internecie. Niepowtarzalne 
i piękne zdjęcia zdobią artykuły 
i wpisy w mediach 
społecznościowych. Dzięki temu 
nasi klienci wyróżniają się treścią 
wśród swojej konkurencji.



Prezentowany dokument zawiera koncepcje i informacje 
oparte na doświadczeniu, know-how oraz intelektualnym/ 

kreatywnym pracom firmy accesspro sp z o.o.

Z tego powodu materiał ten nie może być 
reprodukowany, kopiowany, ujawniany, przekazywany 
lub komunikowany, w części lub całości, ani osobom 

trzecim, ani firmom, ani opinii publicznej, bez wyraźnej, 
pisemnej zgody firmy accesspro sp z o.o. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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