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Legenda:

Sesje - sesja to okres, w którym użytkownik aktywnie korzysta z Twojej witryny.

Nowi użytkownicy - liczba nowych użytkowników w wybranym okresie.
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Legenda:

Sesje - sesja to okres, w którym użytkownik aktywnie korzysta z Twojej witryny.

Nowi użytkownicy - liczba nowych użytkowników w wybranym okresie.
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Legenda:

Sesje - sesja to okres, w którym użytkownik aktywnie korzysta z Twojej witryny.

Nowi użytkownicy - liczba nowych użytkowników w wybranym okresie.

Legenda:

organic - użytkownicy, którzy weszli na stronę z wyników naturalnych wyszukiwarek.

referral - określenie nadawane użytkownikom, którzy weszli z innej strony internetowej klikając w link

prowadzący do witryny.

cpc - użytkownicy, którzy weszli na stronę z wyników sponsorowanych wyszukiwarek (linki

sponsorowane).

(none) - określenie nadawane użytkownikom, którzy weszli bezpośrednio na stronę.

(not set) - to nazwa symbolu zastępczego, które Google Analytics stosuje, gdy nie otrzyma żadnych

danych.
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Spis treści

Ilość sesji i wejść użytkowników - Google Analytics

Poniżej wykres ze statystyk Google Analytics, który przedstawia ilość sesji

wygenerowanych z naturalnych wyników wyszukiwania Google oraz ilość wejść

użytkowników.
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Poniżej wykres ze statystyk Google Analytics, który przedstawia ilość sesji

wygenerowanych z naturalnych wyników wyszukiwania Google oraz ilość wejść

użytkowników wraz z porównaniem tych danych do poprzedniego roku.
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Poniżej wykres ze statystyk Google Analytics, który przedstawia ilość sesji

wygenerowanych z naturalnych wyników wyszukiwania Google oraz ilość wejść

użytkowników wraz z po równaniem tych danych do danych z poprzedniego okresu (takiej

samej ilości dni wstecz).
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Poniżej tabela ze statystyk Google Analytics pokazująca media, z których pochodzi

przekierowany ruch wraz z ilością sesji oraz użytkowników. Wykres kołowy dotyczy ilości

sesji.
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Legenda:

Wyświetlenia/Impressions - łączna ilość wyświetleń strony w wynikach wyszukiwania Google.

Kliknięcia/Clicks - łączna ilość kliknięć w adres strony z wyników wyszukiwania Google.

Poniżej wykres z narzędzia Google Search Console, który przedstawia łączną ilość

wyświetleń strony w wynikach wyszukiwania Google oraz łączna ilość kliknięć z tych

wyników.
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Legenda:

Sł. kluczowe (TOP10) - ilość słów kluczowych na które serwis występuje w TOP10 wyników naturalnych

Google.

Sł. kluczowe (TOP50) - ilość słów kluczowych na które serwis występuje w TOP50 wyników naturalnych

Google.

Szacunkowy ruch - szacunkowy ruch pozyskiwany z wyników naturalnych Google.

Poniżej wykres z narzędzia SEMSTORM obrazujący ilość słów kluczowych w TOP10 i TOP50

na które serwis pojawia się wynikach naturalnych Google oraz szacunkowy ruch jakie one

generują.
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Legenda:

Pozycja - pozycja serwisu na dane słowo kluczowe w wynikach naturalnych Google.

Wzrost - wartość pokazująca o ile pozycji wzrosła pozycja serwisu na dane słowo kluczowe w wynikach

naturalnych Google.

Ruch - szacunkowy ruch pozyskiwany z pozycji serwisu na dane słowo kluczowe z wyników naturalnych

Google.

Poniżej tabela z narzędzia SEMSTORM pokazująca pozycje konkretnych słów kluczowych

wraz z ich wzrostem pozycji w danym miesiącu oraz szacunkowym ruchem jaka ta pozycja

generuje z wyników naturalnych Google. Tabela uwzględnia max. 100 słów kluczowych, a

za pomocą strzałki można przeglądać kolejne strony.
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Legenda:

Zakres pozycji - zakres pozycji w wynikach naturalnych Google.

Ilość sł. kluczowych - ilość słów kluczowych na które serwis występuje w danych zakresie w wynikach

naturalnych Google.

Monitorowanych - ilość monitorowanych słów kluczowych poprzez narzędzie https://seo.mayko.pl/.

Poniżej tabela ze statystyk STAT4SEO pokazująca zakresy pozycji wraz z ilością słów

kluczowych na które serwis występuje w wynikach naturalnych Google. Dostęp online do

słów kluczowych monitorowanych dla strony pod adresem https://seo.mayko.pl/ (w

przypadku zagubienia danych dostępowych prosimy o kontakt).
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Poniżej tabela z odnośnikami wraz z ich źródłem, które zostały pozyskane do serwisu w

danym miesiącu.

_
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Ilość sesji i wejść użytkowników, porównanie do poprzedniego roku

- Google Analytics
4

Ilość sesji i wejść użytkowników, porównanie do poprzedniego

miesiąca - Google Analytics
5

Media z jakich pochodzą wejścia - Google Analytics
6

Ilość wyświetleń i kliknięć z wyszukiwarki - Google Search Console
7

Ilość słów kluczowych w TOP10 i TOP50 oraz szacunkowy ruch -

SEMSTORM
8

Pozycje konkretnych słów kluczowych, ich wzrost oraz szacunkowy

ruch - SEMSTORM
9

Zakresy pozycji z ilością słów kluczowych - STAT4SEO
10

Pozyskane odnośniki wraz z ich źródłem
11

Ostatnio na naszym blogu
12

Medium Sesje Nowi użytkownicy

1. organic 3 644 2 987

2. (none) 910 739

3. referral 897 381

4. email 1 1

▼
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2 987
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Wyświetlenia

304 411

Kliknięcia

3 543
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Zakres pozycji Ilość sł. kluczowych

Pozycja 1-3 33

Pozycja 4-6 32

Pozycja 7-10 24

Pozycja 11-20 40

Pozycja 21-30 17

Pozycja 31-50 26

Pozycja 51-100 1

Pozycja >100 74

Pozycja >100

Pozycja 11-20

Pozycja 1-3

Pozycja 4-6

Pozycja 31-50

Pozycja 7-10

Pozycja 21-30

Pozycja 51-100

30%

16,2%

9,7%

10,5%

13%

13,4%

URL Źródło

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82_sponsorowany Publikacja

2. https://www.eholiday.pl/blog/eholiday-pl-wiceliderem-raportu-seo-2016-wsrod-wi… Publikacja

3. http://managerseo.pl/blog/audyt-seo-darmowy-szablon/ Publikacja

4. https://nowymarketing.pl/a/17472,raport-seo-2017-liderzy-swoich-branz Publikacja

5. https://freshmail.pl/blog/kto-jest-liderem-w-twojej-branzy-raport-seo-2016/ Publikacja

6. http://blog.otodom.pl/2017/02/jak-naprawde-jest-z-tym-seo-wywiad-z-autorem-ra… Publikacja

7. https://www.wprost.pl/�rmy-i-rynki/10053695/wartosciowe-tresci-dla-google-wpl… Publikacja

8. http://nf.pl/przedsiebiorca/dlaczego-pozycjonowanie-strony-warto-powierzyc-pro… Publikacja

9. https://sprawnymarketing.pl/kampania-seo/ Publikacja

10. http://brief.pl/1365177-2/ Publikacja

11. https://e-biznes.pl/raport-seo-2016-raport/ Publikacja

12. https://marketingibiznes.pl/seosem/zaplecze-seo-czym-wlasciwie-dzisiaj-jest-i-j… Publikacja

13. https://www.zgred.pl/blog/jak-pozycjonowac-sklep-internetowy-tipsy-i-triki-ktore-… Publikacja

14. http://biuroprasowe.bluerank.pl/4846-10-naszych-klientow-w-raporcie-seo-2015 Publikacja

15. https://admonkey.pl/raport-seo-2017-liderzy-poszczegolnych-branz/ Publikacja

16. https://semahead.pl/blog/nowinki-seo-content-marketingowe-112018.html Publikacja

17. https://dailyweb.pl/to-ile-w-koncu-kosztuje-cale-to-pozycjonowanie-oto-stawki-i-o… Publikacja

18. https://�y.pl/media-o-nas/strona-�y-pl-10-najwieksze-wzrostow-seo/ Publikacja

19. https://premium-consulting.pl/aktualnosci/patronat-corocznego-raportu-seo-201… Publikacja

20. http://www.marketing-automation.pl/raport-seo-2016-liderzy-swoich-branz/ Publikacja

▼
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Słowo kluczowe Pozycja Wzrost Ruch

1. adsense 20   5 426

2. cms 9   4 287

3. ecommerce 3   1 156

4. long tail 2   1 89

5. fanpage co to 5   1 34

6. co to jest spam 11   4 32

7. co to jest fanpage 5   1 28

8. co to jest wyszukiwarka 4   1 26

9. katalog stron www 11    9 20

10. disavow 5   1 18

▼

1 - 10 / 100 < >

Monitorowanych

247

Sierpień 2019

_
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PS. nic nas bardziej nie motywuje niż pozytywna opinia klienta :)

https://www.opineo.pl/opinie/mayko-pl

Ostatnio na naszym blogu

Sł. kluczowe (TOP50)

1 768

Sł. kluczowe (TOP10)

507

Szacowany ruch

9 337

1. E-Commerce: 7 powodów dlaczego sklep internetowy nie przyciąga ruchu

2. E-Commerce: Allegro pozwala zapłacić za zakupy 30 dni później

3. Newsy: Google stawia na oryginalne źródła informacji

4. E-Commerce: 7 porad, które pomogą Ci w generowaniu leadów
sprzedażowych

5. Newsy: Google wprowadza nowe atrybuty linków
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