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ZAWARTOŚĆ KURSU 

Lista 125 lekcji i tematów, które 
znajdziesz w kursie w ramach kilku 

modułów tematycznych 

 
Zestaw lekcji aktualny na dzień: 2.10.2022.  

 
Autor kursu zastrzega sobie zmianę tematów 125 lekcji, w celu zapewnienia najbardziej  

aktualnych treści i tematów najbardziej praktycznych dla każdego! 

Zmiany i aktualizacje mogą być wprowadzane z uwagi na aktualizację w samych systemach  
reklamowych oraz narzędziach marketingowych oraz z uwagi na pojawianie się nowych systemów  

i istotnych tematów w ramach marketingu internetowego. 
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I. WPROWADZENIE DO MARKETINGU INTERNETOWEGO 

Zawartość modułu: 9 lekcji. Czas lekcji w tym module: 95 minut i 10 sekund 

W tym module dowiesz się od czego zacząć i jak zaplanować swoją przygodę z 
uruchomieniem swojej strony lub sklepu internetowego. Poznasz trendy i zachowania 
potencjalnych Klientów i dowiesz się jakie fundusze musisz przygotować na start. Jak 
wykorzystać takie usługi i narzędzia ja pozycjonowanie stron, optymalizację stron, reklamę 
Google Ads w wyszukiwarce, reklamę Google Ads w sieci reklamowej oraz YouTube i 
dlaczego warto uruchomić kampanie remarketingowe.   

• Jak klienci dziś szukają produktów i usług w Internecie? Od czego zacząć? 
• Domena, hosting, ssl, strona www lub esklep – absolutne podstawy e-biznesu 
• Google to podstawa dla Twojej firmy. Liczby nie kłamią! 
• Zacznij działania w sieci od SEO – Optymalizacja i pozycjonowanie serwisu www 
• Reklama w wyszukiwarce Google i u partnerów wyszukiwania, w tym Google Zakupy 
• Reklama w sieci reklamowej Google (GDN), w tym pozyskiwanie użytkowników Gmail 
• Kampanie remarketingowe – niezbędnik do poprawy konwersji i zwiększenia sprzedaży 
• Reklama na YouTube – skuteczna i wcale nie taka droga jak Ci się wydaje! 
• Skąd taka wysoka skuteczność reklam w Google?! 
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II. PODSTAWY POZYCJONOWANIA STRON I SKLEPÓW 

Zawartość modułu: 8 lekcji. Czas lekcji w tym module: 106 minut i 38 sekund 

Ten moduł to podstawowe informacje na temat SEO czyli procesu optymalizacji i 
pozycjonowania strony. Dowiesz się jakie rzeczy wpływają na to czy Twoja strona wyświetla 
się wysoko czy nisko w wynikach wyszukiwarki Google po wpisaniu określonych haseł. 
Sprawdzisz jak samodzielnie możesz w Twojej stronie lub sklepie wprowadzić podstawowe 
zmiany, które z dnia na dzień sprawią, że Google „bardziej polubi” Twoją stronę, a to już 
pierwszy krok do sukcesu poprzez najwyższe pozycje w Google w perspektywie czasu. 

• Co to jest SEO? Podstawy optymalizacji stron 
• Dlaczego tak ważna jest optymalizacja i pozycjonowanie Twojej strony lub sklepu 

internetowego? 
• Jaki powinien być Twój serwis internetowy? Dopasuj się do aktualnych wymagań i 

zaleceń, a zyskasz nowych Klientów i zwiększysz sprzedaż! 
• Rozpocznij od architektury informacji na stronie i w e-sklepie 
• 10 elementów, które sprawdzisz na swojej stronie i praktycznie samodzielnie poprawisz 

aby strona była lepiej zoptymalizowana 
• Google Search Console – podstawowe, proste narzędzie niezbędne w każdej 

organizacji, która chce wygrać z konkurencją w wyszukiwarce, w walce o klienta 
• Link building czyli wstęp do pozyskiwania wartościowych linków do Twojej strony 
• Poczekaj na efekty Twoich prac – zobacz na przykładach, że to się naprawdę opłaca. 
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III. REKLAMA W GOOGLE ADS – POZIOM I 

Zawartość modułu: 25 lekcji.  
Czas lekcji w tym module: 5 godzin i 36 minut 

GOOGLE ADS POZIOM 1 | CZĘŚC 1 

• Temat: Google Ads - Wprowadzenie 
• Ilość lekcji: 9 lekcji 
• Czas lekcji w module: 139 minut i 1 sekunda 

Podczas 9 lekcji w tym module o reklamie w Google Ads poznasz wszystkie niezbędne 
informacje na temat systemu reklamowego Google.  Dowiesz się jak ważna jest struktura 
Twojego konta w Google Ads oraz jak uporządkować wszystko aby uzyskiwać najlepsze 
efekty. Bardzo ważnym elementem tej części jest także przygotowanie przez Ciebie z moją 
pomocą strategii kampanii reklamowych w Google Ads - dzięki temu wszystko przemyślisz i 
zaplanujesz tworząc notatki strategii, aby potem wprowadzić wszystkie przemyślane elementy 
już do systemu i zrobić super reklamy!  

• Skuteczny system reklamowy Google – poznaj pełnie możliwości Google Ads (25 min i 
58 sek) 

• SEO w Google Ads – podstawa do wysokiego wyniku jakości (15 min i 50 sek) 
• Struktura konta Google Ads – podstawa Twojego sukcesu (6 min i 49 sek) 
• Strategia kampanii reklamowych w Google Ads – przygotuj się dobrze do startu (30min 

i 54 sek) 
• Podstawowe pojęcia i ich znaczenie: kampania, grupa reklam, reklamy, słowa kluczowe 

(13 min i 38 sek) 
• Dobra reklama w Google Ads – sukces gwarantowany! (8 min i 23 sek) 
• Jak wykorzystać rozszerzenia reklam w Google Ads? (10 min i 41 sek) 
• 2 fundamenty Google Ads czyli Wynik jakości i Ranking reklamy (12 min i 11 sek) 
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• Słowa kluczowe, które sprzedają – jak sprawdzać kaloryczność słów i fraz kluczowych? 
(14 min i 37 sek) 

 

GOOGLE ADS POZIOM 1 | CZĘŚĆ 2 

• Temat: Reklamy Google Ads w wyszukiwarce Google 
• Ilość lekcji: 10 lekcji 
• Czas lekcji w module: 111 minut i 53 sekundy  

  
Teraz krok po kroku przejdziesz już przez proces zakładania swojego konta gmail, konta 
reklamowego w Google Ads oraz wszystkich ustawień niezbędnych do uruchomienia dobrych 
reklam w Google Ads (dawniej Google AdWords). Samodzielnie stworzysz pierwszą 
kampanie, grupy reklam oraz dopasujesz najlepsze słowa kluczowe. Dowiesz się także jak 
zabezpieczyć się przed najczęściej popełnianymi błędami aby zaoszczędzić sporo czasu i 
pieniędzy na początku! 

• Uruchamiamy konto Google/konto Gmail niezbędne do utworzenia konta Google Ads (7 
min i 46 sek) 

• Uruchamiamy konto Google Ads i podstawowe ustawienia kampanii (15 min i 18 sek) 
• Ustawiamy elementy kierowania i segmenty odbiorców (18 min i 47 sek) 
• Ustalamy budżet i strategię ustalania stawek w kampanii Ads (5 min i 26 sek) 
• Uruchamiamy Rozszerzenia reklam (28 min i 7 sek) 
• Konfigurujemy pierwszą Grupę reklam oraz listę słów kluczowych (10 min i 20 sek) 

 
• Tworzymy skuteczne Reklamy elastyczne w Google Ads (12 min i 6 sek) 
• Ustawiamy formalności dot. płatności i rozliczeń za reklamy w Google Ads (4 min i 32 sek) 
• Tworzymy pierwszą listę wykluczających słów kluczowych (8min i 31 sek) 
• Bieżące aktualizacje dotyczące kampanii w wyszukiwarce oraz zmian strategii ustalania 

stawek (materiał w przygotowaniu): 
• Zmiana strategii ustalania stawek w kampaniach  
• Szybkie tworzenie nowych kampanii, grup reklam i reklam 

 

GOOGLE ADS POZIOM 1 | CZĘŚĆ 3 

• Temat: Podstawowa obsługa i optymalizacja Google Ads  
• Ilość lekcji: 6 lekcji 
• Czas lekcji w module: 84 minuty i 51 sek 

  
Po uruchomieniu swoich pierwszych kampanii kolejnym krokiem aby sprzedawać poprzez 
Google Ads jest nauka procesu zarządzania Twoimi kampaniami i reklamami oraz ich 
optymalizacja (usuwanie najgorszych elementów i dodawania tych najlepszych + zmiany 
strategii ustawiania stawek, kierowania i innych elementów). W tym module nauczę Cię także 
jak wykorzystywać narzędzia wewnętrzne w Google Ads jak Planner słów kluczowych oraz 
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Podgląd i diagnostyka reklam. Na koniec opowiem o funkcji rekomendacje w Google Ads - jak 
to w praktyce może pomóc (lub przez niewiedzę zaszkodzić) w uzyskiwaniu dobrych efektów 
Twoich reklam w Google Ads.  

• Zarządzanie Twoim kontem, kampaniami i grupami reklam (5 min i 5 sek) 
• Optymalizacja reklam i słów kluczowych w Google Ads – od czego zacząć? (33 min i 44 

sek) 
• Wyszukiwane hasła i słowa wykluczające – tutaj możesz sporo zaoszczędzić! (8 min i 17 

sek)  
• Odpal kolejne grupy reklam na Planerze słów kluczowych – szybko i skutecznie (18 min i 

24 sek) 
• Wykorzystaj podgląd i diagnostykę reklam z Google Ads (5 min i 3 sek) 
• Rekomendacje w Google Ads, w tym rekomendacje automatyczne (14 min i 8 sek) 
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IV. TWOJA PIERWSZA STRONA INTERNETOWA – 
SAMODZIELNIE KROK PO KROKU PRZEZ CAŁY PROCES 

Zawartość modułu: 10 lekcji. 
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: sierpień 2022r.   

Aby wystartować z promocją swojego biznesu w Internecie fundamentem wszystkiego jest 
strona internetowa. W tym module pokażę Ci jak krok po kroku, także osoby które nie mają 
zielonego pojęcia o tworzeniu stron, mogą samodzielne uruchomić w jeden dzień swoją 
firmową stronę internetową. Szkolenie obejmuje przygotowanie infrastruktury (hosting, 
domena, ftp) oraz samo przygotowanie strony internetowej na systemie WordPress wraz z 
najbardziej intuicyjnym edytorem treści na stronie Elementor. Zobaczysz jakie to szybkie, 
proste i przyjemne!   

• Niezbędne wprowadzenie czyli jak przygotować się do uruchomienia strony 
internetowej i co będzie Tobie potrzebne w tym procesie? 

• Zakup serwera, uruchomienie bazy Mysql i konta FTP 
• Wgranie plików WordPress na serwer przez FTP 
• Instalacja systemu WordPress pod Twoją stronę 
• Podstawowe konfiguracja i uruchomienie niezbędnych wtyczek 
• Uruchomienie systemu Elementor i konfiguracja 
• Tworzenie pierwszej strony w edytorze Elementor 
• Tworzenie szablonu i podstron do Twojego serwisu 
• Podstawowa konfiguracja strony internetowej, w tym SEO 
• Uruchomienie Twojej pierwszej strony internetowej! 
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V. REKLAMA W GOOGLE ADS – POZIOM II 

Zawartość modułu: 32 lekcje.  
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 

POZIOM 2 | CZĘŚĆ 1 

• Temat: Reklamy Google Ads w sieci reklamowej Google 
• Ilość lekcji: 4 lekcje 
• Czas lekcji w module: (materiał w przygotowaniu) 

  
Tutaj nauczysz się jak wykorzystać ogromny potencjał systemu reklamowego Google Ads 
poprzez sieć reklamową Google. Obok wcześniej uruchomionych kampanii w wyszukiwarce 
Google w tej części dowiesz się jak zaplanować oraz uruchomić w interface krok po kroku 
swoją pierwszą reklamę graficzną, która będzie widoczna dla potencjalnych Klientów w 
portalach, serwisach, blogach i forach internetowych (np. w onet.pl, interia.pl, portalach 
lokalnych oraz branżowych). Zobaczysz jak dobrze przygotować kreacje graficzne oraz jakich 
błędów nie popełniać aby optymalnie wydawać budżety!  

• Pierwsza kampania w GDN krok po roku. 
• Proste i szybkie uruchamianie kolejnych grup reklam w ramach kampanii GDN  
• Podstawowe błędy jakich unikać aby nie przepalać budżetów w kampaniach Google 

Ads w GDN 
• Podstawowa optymalizacja i zarządzanie Twoimi kampaniami w GDN 
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POZIOM 2 | CZĘŚĆ 2 

• Temat: Ustawienia zaawansowane w Google Ads 
• Ilość lekcji: 5 lekcji 
• Czas lekcji w module: (materiał w przygotowaniu) 

  
W tej części skonfigurujesz konwersje, niezbędne do skutecznego prowadzenia kampanii 
Google Ads oraz ich optymalizacji. Poznasz także takie pomocne narzędzia jak Edytor Google 
Ads oraz podstawy Google Tag Managera, aby jeszcze lepiej zarządzać i optymalizować 
swoje kampanie.  

• Konwersje w Google Ads z wykorzystaniem funkcji Google Ads oraz Google Analytics 
• Automatyczne strategie ustalania stawek, z wykorzystaniem konwersji i mikrokonwersji 
• Edytor Google Ads - narzędzie do zarządzania zmianami w kampaniach w trybie offline  
• Edytor Google Ads prosty sposób na import oraz eksportu kont, kampanii lub grup 

reklam 
• Google Tag Manager - podstawowe zagadnienia i konfiguracja elementów 

zliczających/konwersji.  

 

 

POZIOM 2 | CZĘŚĆ 3 

• Temat: Remarketing, YouTube i Gmail przez Google Ads  
• Ilość lekcji: 13 lekcji 
• Czas lekcji w module: (materiał w przygotowaniu) 

  
Ta część to praktyczne instrukcje jak samodzielnie uruchomić kampanie remarketingowe, w 
tym z wykorzystaniem danych z Google Analytics o odbiorcach - kampanie w sieci reklamowej 
Google oraz w wyszukiwarce (RLSA). Wartościowym elementem są też lekcje pokazujące jak 
krok po kroku uruchomić reklamy na YouTube oraz do odbiorców poczty na Gmailu, aby 
jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Google i zdobywać nowych Klientów oraz budować Twoją 
markę i zasięgi! 

• Jak przygotować się do uruchomienia kampanii remarketingowych? 
• Gdzie są Twoi odbiorcy? Integracja Google Ads i Google Analytics 
• Pierwsza kampania remarketingowa w GDN krok po kroku. 
• Pierwsza kampania remarketingowa w GDN krok po kroku. Część 2 
• Cenne RSLA czyli Kampanie remarkeringowe w wyszukiwarce 
• Niestandardowe grupy odbiorców – „kampanie na sterydach” 
• W jaki sposób w Google Ads uruchomić skuteczne kampanie na YouTube? 
• Pierwsza kampania z Google Ads w YouTube. Część 1. 
• Pierwsza kampania z Google Ads w YouTube. Część 2. 
• Wykorzystaj potencjał użytkowników Gmail 
• Pierwsza kampania z Google Ads w Gmail. Część 1. 
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• Pierwsza kampania z Google Ads w Gmail. Część 2. 
• Bieżące aktualizacje w zakresie kampanii remarketing, YouTube i Gmail 

 

 

POZIOM 2 | CZĘŚĆ 4 

• Temat: Obsługa i optymalizacja kampanii GDN, YouTube, Discovery 
• Ilość lekcji: 4 lekcji 
• Czas lekcji w module: (materiał w przygotowaniu) 

  
W tej części podzielę się z Tobą gotowymi rozwiązaniami i praktykami w zakresie zarządzania 
i optymalizacji uruchomionych kampanii w sieci reklamowej Google, w YouTube oraz Gmailu, 
a także kampanii remarketingowych. Co sprawdzać, co regulować, na co zwracać uwagę w 
tych kampaniach aby przynosiły jak największe efekty i aby nie przepalać niepotrzebnie 
Twoich budżetów. Dodatkowo w tej części krok po kroku uruchomimy Twoją pierwszą 
kampanię w nowym modelu w Google Ads czyli zautomatyzowaną kampanię Performance 
Max, z moim komentarzem oraz doświadczeniami po wdrożeniach u moich Klientów w 
ostatnich miesiącach.  

•  
• Zarządzanie kampaniami, grupami reklam, reklamami w GDN 
• Optymalizacja reklam i kierowania w Google Ads – od czego zacząć? 
• Miejsca docelowe w kampaniach GDN – tutaj możesz sporo zaoszczędzić! 
• Wykorzystaj reklamy w kampanii Performance Max – pierwsza kampania krok po 

kroku Elastyczne dla ułatwienia i przyspieszenia sprzedaży 

 

 

POZIOM 2 | CZĘŚĆ 5 
 

• Temat: Reklamy Google Ads dla sklepu/e-commerce. Kampanie Performance MAX  
• Ilość lekcji: 6 lekcji 
• Czas lekcji w module: (materiał w przygotowaniu) 

  
Ta część kursu w module Google Ads - Poziom 2 (dla zaawansowanych) przeznaczona jest 
dla wszystkich, którzy planują lub uruchomili już sklep internetowy i chcą uruchomić kampanie 
reklamowe (kampanie produktowe Google) z wykorzystaniem mega skutecznych reklam w 
Google Zakupy (Merchant Center). Przejdziemy tutaj krok po kroku przez proces tworzenia 
pliku produktowego, uruchamiania konta firmowego w Merchant Center, odpalania kampanii i 
jej podstawowej konfiguracji. Na koniec kilka słów o optymalizacji tych kampanii oraz ich 
perspektywach w kontekście wchodzących kampanii Performance Max.  
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• Wprowadzenie do Google Zakupy / Performance MAX. Pojęcia, możliwości, 
potencjał 

• Zakładanie i konfiguracja konta w Google Merchant Center 
• Integracja Google Ads z Google Merchant Center 
• Tworzenie i optymalizacja plików produktowych do Google Ads 
• Twoja pierwsza kampania w Google Zakupy/Performance MAX krok po kroku 
• Optymalizacja i rekomendacje dla kampanii produktowych/PMAX w Google Ads 
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VI. FIRMOWY KANAŁ NA YOUTUBE 

Zawartość modułu: 7 lekcji. 
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: wrzesień/październik 2022r. 

Moduł przygotowałem abyście mogli samodzielnie od zera przygotować swój kanał 
firmowy/ekspercki na YouTube. Omawiam jak to zrobić krok po kroku, na co zwrócić uwagę, 
jak przygotować grafiki, jakie treści umieścić – jak przygotować wszystko aby kanał dobrze 
wyglądał i był przyjazny dla wyszukiwarek. Na sprawdzonych rozwiązaniach i przykładach 
pokażę Tobie także jak przygotować materiały filmowe, jak je zoptymalizować pod YouTube 
SEO oraz jak na co dzień zarządzać swoich kanałem m.in. korzystając z rozbudowanych 
statystyk w YouTube.   

• Video Marketing jako istotny element Twojej strategii komunikacji i sprzedaży w firmie 
• Firmowy kanał YouTube marki lub firmy – wprowadzenie i podstawowe pojęcia 
• Profesjonalny kanał na YouTube – krok po kroku na sprawdzonych rozwiązaniach i bez 

szkolnych błędów! 
• Materiały na YouTube – podstawowe zasady publikacji, w tym tytuły, opisy, hasztagi, 

grafiki, miniatury, ekrany końcowe, napisy 
• Optymalizacja SEO dla kanału oraz filmów na YouTube – jak sprawdzić by filmy były 

dobrze widoczne w sieci? 
• Zarządzanie treściami na YouTube – komentarze, dyskusja, ustawienia, regulacje 

prawne 
• Statystyki YouTube – raporty z danymi dotyczącymi ruchu, zaangażowania, trendów na 

YouTube w oparciu o dane dostępne na YouTube 
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VII. GOOGLE DATA STUDIO 

Zawartość modułu: 5 lekcji. 
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: październik 2022r. 

Google Data Studio to idealne rozwiązanie dla każdego marketera, właściciela firmy i każdego 
kto jest w prosty i przystępny sposób zwizualizować raporty z Google Ads, Google Analytics, 
Google Search Console, YouTube i innych narzędzi. W tym module pokażę Tobie jak 
wykorzystać to narzędzie abyś zyskał sporo czasu, a Twoje raporty były idealnym 
zobrazowaniem wyników podejmowanych działań marketingowych.  

• Google Data Studio – podstawowe narzędzie analityczne każdego marketera i 
właściciela ebiznesu. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia 

• Użyteczne Raporty Google Ads w Google Data Studio krok po kroku na sprawdzonych 
rozwiązaniach 

• Praktyczne raporty Google Analytics dla Twojego biznesu w Google Data Studio krok 
po kroku 

• Dane z Google Search Console – czytelnie w raportach Google Data Studio krok po 
kroku 

• Raporty jakościowe i ilościowe w Google Data Studio z Twojego kanału na YouTube – 
proces krok po kroku 
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VIII. GOOGLE ANALYTICS UA i GOOGLE ANALYTICS 4 

Zawartość modułu: 11 lekcji. 
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: październik/listopad 2022r. 

Twoja podstawowa aktywność, jeśli prowadzisz swoją firmę oraz promujesz ją przez Internet i 
chcesz z miesiąca na miesiąc optymalizować koszty i zwiększać ilość pozyskanych Klientów 
oraz zysków powinna być analiza! Google Analytics to podstawowe i bezpłatne narzędzie, 
które pokazuje kto, skąd, kiedy i dlaczego wchodzi na Twoją stronę lub do Twojego sklepu 
internetowego. Dzięki danym wiesz co Klienci robią na Twojej stronie, co im się podoba, gdzie 
się gubią, a jakie produkty oglądają chętnie i kupują. W tym module pokażę Tobie jak 
uruchomić oraz zoptymalizować Google Analytics Uniwersal oraz Google Analytics 4 , na co 
zwracać uwagę, które dane są ważne i jakie raporty generować aby mieć najlepsze wnioski, a 
na ich podstawie podejmować optymalne decyzje w co warto inwestować w reklamę, co 
zmieniać na stronie i jak dopasowywać ofertę do Twojego Klienta.  

• Google Analytics – fundament Twojego biznesu. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, 
informacje, dane 

• Instalacja i konfiguracja Google Analytics Uniwersal i Google Analytics 4 (GA4) krok po 
kroku 

• Skuteczny remarketing w oparciu o grupy odbiorców z Google Analytics. Uruchomienie, 
optymalizacja, integracja 

• Integracje narzędzi dla sukcesu komunikacji i sprzedaży krok po kroku. 
• Google Analytics + Google Ads, Google Analytics + Google Data Studio, 
• Google Analytics + Google Search Console 
• Google Analytics, a działania SEO. Niezbędne raporty, dodatki i modele współpracy z 

agencją zewnętrzną SEO/SEM w oparciu o dane 
• 10 podstawowych raportów w Google Analytics dla każdego marketera w Google 

Analytics Uniwersal i GA4. Krok po kroku w najnowszym interface Google Analytics 

mailto:biuro@sos.edu.pl


 

 

Podmiotem realizującym kursy w ramach projektu SUKCES W INTERNECIE jest firma Spozycjonowani.pl Robert Duda 

Ul. Mickiewicza 10a/12, 47-400 Racibórz | tel. 507 957 579 , 606 476 711 | email: info@sukceswinternecie.pl  | www.sukceswinternecie.pl 

NIP: 6472223986 | REGON: 278029755 | Data powstania firmy: 01.04.2003 

• Google Analytics dla e-commerce. Analiza sprzedaży, ścieżki wielokanałowe, modele 
atrybucji, porzucone koszyki i inne niezbędne raporty dla poprawy sprzedaży w każdym 
sklepie internetowym 

• Raporty niestandardowe w GA4 – niezbędne dane w przystępnej formie dla średnio 
zaawansowanych 

• Jak przejść z usługi w Google Analytics Uniwersal (system będzie działał tylko do 1 
lipca 2023), którą już masz do Google Analytics 4? Proces krok po kroku 
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IX. AUDYT SEO TWOJEJ STRONY LUB SKLEPU 
INTERNETOWEGO 

Zawartość modułu: 6 lekcji.  
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: wrzesień/październik 2022r. 

Aby Twoja strona internetowa lub sklep internetowy były dobrze widoczne w wyszukiwarce i 
abyś w ten sposób zdobywał (najbardziej wartościowych jak pokazują badania) Klientów 
musisz zadbać aby strona wewnętrzne i zewnętrznie była zoptymalizowana wg. wskazówek i 
zaleceń Google. W tym module krok po kroku przejdziemy przez proces analizy Twojej strony 
lub sklepu internetowego aby sprawdzić wszystkie najistotniejsze elementy wewnątrz Twojej 
strony oraz przeanalizować jakość działań zewnętrznych (link buildingu). Pokażę Ci z jakich 
narzędzi korzystać i co sprawdzić aby strona z dnia na dzień po przeprowadzeniu audytu oraz 
wdrożeniu zaleceń z tego badania poprawiała swoje pozycje w wyszukiwarkach internetowych 
(Google, Bing, Yahoo).  

• Audyt SEO. Narzędzia do analizy własnego serwisu internetowego pod kątem SEO. 
Część 1. 

• Audyt SEO. Narzędzia do analizy własnego serwisu internetowego pod kątem SEO. 
Część 2. 

• Audyt SEO. Narzędzia do analizy własnego serwisu internetowego pod kątem SEO. 
Część 3. 

• Audyt SEO. Narzędzia do analizy działań zewnętrznych i konkurencji pod kątem SEO. 
Część 1. 

• Audyt SEO. Narzędzia do analizy działań zewnętrznych i konkurencji pod kątem 
SEO. Część 2. 

• Audyt SEO. Narzędzia do analizy działań zewnętrznych i konkurencji pod kątem 
SEO. Część 3. 
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X. GOOGLE MOJA FIRMA 

Zawartość modułu: 4 lekcje. 
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: październik/listopad 2022r. 

Obecność Twojej firmy w Google Moja Firma to niezbędnik dla każdego, a szczególnie dla firm 
działających lokalnie. Badania pokazują, że coraz częściej korzystamy z map Google szukając 
firmy i usług oraz produktów. W wyszukiwarce Google także coraz częściej spotykamy się z 
wynikami lokalnymi z map Google. W związku z tym, że jest to bardzo ważne dla każdej firmy, 
w tym module pokażę Tobie jak przygotować i uruchomić wizytówkę firmy w Google Moja 
Firma, jak ją zoptymalizować i wykorzystać do promocji i zwiększania sprzedaży na co dzień.  

• Co to jest i dlaczego warto uruchomić profil firmy w Google? 
• Jak przygotować i zoptymalizować swoją wizytówką na mapach Google? 
• W jaki sposób aktualizować informacje o firmie oraz wzbogacać wizytówkę o 

aktualności i inne elementy? 
• Jak wykorzystać profil firmy w procesie pozycjonowania oraz reklam płatnych Google 

Ads i jak weryfikować jej skuteczność? 
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XI. WSPÓŁPRACA Z AGENCJĄ MARKETINGOWĄ LUB 
FREELANCEREM 

Zawartość modułu: 4 lekcje. 
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: sierpień/wrzesień 2022r. 

Biorąc udział w tym kursie zdobywać fundamentalną wiedzę na temat marketingu 
internetowego, szczególnie opartego na narzędziach i kanałach Google. Część tych działań 
zrealizujesz samodzielnie, a część z uwagi na ograniczenia czasowe lub organizacyjne być 
może przekażesz to zewnętrznej firmy. Na bazie zdobytej tutaj wiedzy o marketingu ta 
współpraca na pewno będzie dużo skuteczniejsza i tańsza, bo oparta o Twoją bogatą wiedzą i 
znajomość narzędzi oraz trendów. Mimo wszystko na podstawie mojego wieloletniego 
doświadczenia chciałbym podpowiedzieć Tobie kilka elementów, wskazówek i rozwiązań w 
kontekście zlecania działań marketingowych do firm zewnętrznych. Wielu moich Klientów ma z 
tym duży problem i zastanawia się chociażby co powinno się znaleźć w umowie i raportach 
oraz czym się kierować przy wyborze takiej firmy. Tutaj znajdziesz wszystkie odpowiedzi w 
tym kontekście.  

• Czym się kierować przy wyborze agencji lub osoby do współpracy w ramach działań e-
marketingu? 

• Co powinno się znaleźć w umowie/zamówieniu pod usług marketingu internetowego 
Google Ads i SEO? 

• Jakie dostępy i dane powinieneś posiadać na wypadek rozstania się z firmą od 
SEO/SEM/Strony internetowej 

• Jak weryfikować skuteczność działań agencji? Co powinno znaleźć się w miesięcznych 
raportach oprócz faktury? 
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XII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  

Zawartość modułu: 4 lekcje. 
Czas lekcji w tym module: (materiał w przygotowaniu) 
Planowana premiera modułu: listopad/grudzień 2022r. 

W ostatnim module tego kursu chciałbym pomóc wszystkim tym osobom, które planują 
uruchomienie i promocję swojej firmy poprzez media społecznościowe. Skupimy się tutaj na 
najbardziej popularnych, a jednocześnie przetestowanych przeze mnie podczas pracy dla 
moich Klientów kanałów. Najlepiej na przełomie 2022 oraz 2023 postawić na komunikację i 
kontakt z Twoimi klientami poprzez swoje strony/kanały na platformach Facebook i Instagram 
oraz LinkedIn i Twitter. Poznaj wszystkie cztery kanały podczas 4 lekcji i sprawdź wszystkie 
możliwości, moje sugestie i rekomendacji, a sam zadecydujesz finalnie z czego skorzystasz w 
swojej firmie.  

• Facebook i Instagram. Jak założyć swoją firmową stronę na facebooku i Instagramie. 
Kiedy i jakie treści publikować. Jak krok po kroku opalić swoją pierwszą płatną reklamę 
na Facebooku.  

• LinkedIn – w jaki sposób wykorzystać platformę do promocji swojej marki osobistej oraz 
do pozyskiwania Klientów na Twoje produkty i usługi? Zakładamy profil na linkedIn krok 
po kroku + garść informacji kiedy i co publikować aby osiągnąć sukces?!  

• Twitter – czy to platforma tylko dla polityków. Zobacz jaki potencjał ma Twitter, jak 
możesz to wykorzystać? W ćwiczeniu założymy Twój profil na tej platformie i 
wprowadzimy pierwsze wpisy oraz zadbamy o widoczność i pozyskanie potencjalnych 
Klientów.  

• Automatyzacja procesów w mediach społecznościowych. Jak zaplanować na najbliższy 
miesiąc swoją aktywność w mediach społecznościowych. Ćwiczenia na 3 najbardziej 
popularnych narzędziach do automatyzacji procesów w mediach społecznościowych – 
zobacz jak łatwo w jeden dzień przygotować sobie publikacje we wszystkich Twoich 
mediach w kalendarzu na najbliższe tygodnie.  
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Kup kurs jeszcze dziś i skorzystaj ze specjalnego kodu rabatowego! 

Podczas zamówienia wpisz kupon: 10K125 i kup kurs z rabatem 10%! 

 

Masz dodatkowe pytania?  

• Wejdź na stronę kursu: https://sukceswinternecie.pl/kurs-marketingu-internetowego-szkolenie/  

• Napisz do mnie: info@sukceswinternecie.pl  

• Zadzwoń: 507 957 579 (pn – pt : 9.00 – 17.00)  
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