
* Wzrost z 307 miliardów EUR w 2013 do 612 miliardów EUR w 2018; European B2C Ecommerce Report 2018
** Raport Bisnode: Rynek e-commerce w Polsce w 2017/2018 r.

Zaufaj ekspertom
od pozyskiwania klientów
sklepów online

Sprzedaż w branży e-commerce w Europie wzrosła dwukrotnie
w ciągu ostatnich 5 lat i nic nie wskazuje na to, aby to tempo miało 
zwolnić.* Tylko w tym roku w Polsce konsumenci mogą wydać nawet 
60 miliardów złotych na zakupy w Internecie.** To najlepszy moment, 
aby wykorzystać szansę na rozwój swojego biznesu.
Następny ruch należy do Ciebie. 



ZEGARKI / Pozycjonowanie i audyt SEO

Okres działań: 6 miesięcy
Zakres projektu:
Dla serwsu e-commerce specjalizującego się w sprzedaży zegarków przeprowadziliśmy kom-
pleksowy audyt SEO. Na podstawie wyników audytu wdrożyliśmy zmiany w linkowaniu wewnę- 
trznym, przygotowaliśmy opisy kategorii, podkategorii oraz wprowadziliśmy modyfikacje meta 
danych. Oprócz tego zarekomendowaliśmy techniczne rozwiązania wpływające na szybkość 
działania serwisu i lepsze ładowanie na urządzeniach mobilnych. Odpowiadaliśmy za dobór 
strategii pozycjonowania oraz jej regularne wdrażanie. 

Efekty:
Po 6 miesiącach liczba
odwiedzin z organicznych
wyników wyszukiwania
zwiększyła się ponad

4-krotnie,
a wartość miesięcznej
sprzedaży wzrosła o ponad

600%. 

WYPOSAŻENIE DOMU / Pozycjonowanie i audyt SEO

Okres działań: 12 miesięcy
Zakres projektu:
Otrzymaliśmy zadanie kompleksowej analizy realizowanej strategii oraz wprowadzenie zmian 
mających na celu zwiększenie długości sesji na stronie. Przeprowadziliśmy audyt SEO, wdrożyli-
śmy wynikające z niego korekty w serwisie i wprowadziliśmy zmiany w wewnętrznym linkowaniu. 
Zaplanowaliśmy nowe działania w obszarze pozycjonowania, które spowodowały lepsze dopaso-
wanie ruchu long tail. Skierowaliśmy działania precyzyjnie na konkretne miasta pokrywające się
z siecią dystrybucji klienta.

Efekty:
Bez wzrostu wydatków
uzyskaliśmy wzrost i poprawę 
jakości ruchu w serwisie.
Liczba stron na sesję wzrosła
o ponad

73%,
a współczynnik odrzuceń
spadł o ponad

91%.



MEBLE DLA DZIECI / Pozycjonowanie i audyt SEO

Okres działań: 24 miesiące
Zakres projektu:
Klient zgłosił się do nas ze swoim sklepem internetowym, który prowadził od 3 lat. Przygotowali-
śmy kompleksowy audyt SEO, w wyniku którego zaproponowane zostały m.in. zmiany związane 
odświeżeniem wyglądu serwisu, dopasowaniem strony do wymagań urządzeń mobilnych oraz 
zmiana strategii pozycjonowania z klasycznych kilku fraz typu ”łóżka piętrowe” na pozycjonowa-
nie long tail. 

Efekty:
W ciągu 24 miesięcy obroty 
sklepu

wzrosły 10x,
a klient generuje sprzedaż 
wyłącznie z organicznego
ruchu z wyszukiwarek,
bez dodatkowych wydatków
na reklamę.

NIERUCHOMOŚCI / Linki sponsorowane

Okres działań: 24 miesiące
Zakres projektu:
Dla lidera na rynku nieruchomości, który wydawał regularnie 200 000 PLN rocznie na kampanie 
linków sponsorowanych, opracowaliśmy nową strategię promocji serwisu. Przygotowaliśmy nowe 
kampanie, stworzyliśmy setki nowych grup reklamowych i w ciągu 24 miesięcy wdrożyliśmy 
ponad 10 tysięcy różnych zmian optymalizujących efekty prowadzonych działań. 

Efekty:
Dzięki zmianie strategii
i regularnym korektom
taktyk reklamowych budżet
na promocję został obniżony
do 135 000 PLN rocznie,
przy jednoczesnym
wzroście ruchu o ponad 

200%.



Wierzymy, że każdy dobry biznes zasługuje na szansę, by osiągnąć sukces. 
Dlatego już od ponad 15 lat wspieramy firmy z różnych branż w zakresie 
marketingu w Internecie, aby mogły w pełni zrealizować swój potencjał. 

Specjalizujemy się w promocji serwisów e-commerce. Oferujemy profesjo-
nalne, uczciwe i skuteczne rozwiązania w obszarze pozycjonowania stron, 
analityki internetowej i reklamy online.

Dzięki doświadczeniom w Polsce i na wielu międzynarodowych rynkach 
wypracowaliśmy unikalną metodologię oraz efektywne strategie i narzędzia. 
Od lat pomagają one naszym klientom osiągać rezultaty, z których możemy 
być dumni.

Zobacz, jak wiele możemy zrobić dla Twojego biznesu.

POZYCJONOWANIE
Skuteczne strategie pozyskania ruchu
z wyszukiwarek i unikalne rozwiązania
przetestowane z sukcesem w ponad
tysiącu zrealizowanych projektów.

Poznaj NETMOVE

KAMPANIE CPC
Efektywne kampanie we wszystkich obsza-
rach Google Ads, wykorzystujące model 
zakupu mediów zapewniający stały wzrost 
obrotów i obniżenie kosztu kliknięć.

AUDYT SEO
Identyfikacja potencjału do zwiększenia 
organicznego ruchu w serwisie www oraz 
profesjonalne wsparcie na każdym etapie 
wdrożenia niezbędnych zmian.



* Badanie Gemius PBI, Styczeń 2019

Codziennie walczysz o uwagę
Jeśli prowadzisz firmę z branży e-commerce to, niezależnie od kategorii, działasz
w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Obecnie w Polsce jest ponad 50 000 aktywnych 
sklepów internetowych, nie licząc olbrzymich platform handlowych, które dają dostęp
do rynku online kolejnym tysiącom przedsiębiorców. W takich warunkach niezbędne dla 
rozwoju biznesu jest zapewnienie trwałej przewagi w codziennej walce o uwagę klientów.

Być, albo nie być, czyli organic search
26 milionów internautów w Polsce (94.91%)* korzysta z Google. Nic dziwnego, że skuteczne 
pozyskanie ruchu z wyszukiwarki może stanowić o sukcesie lub porażce biznesu interne-
towego. Optymalizacja serwisu oraz wdrożenie odpowiedniej strategii i taktyk pozycjono-
wania dostosowanych do specyfiki konkretnej branży pozwalają utrzymać wysokie pozy-
cje serwisu w wynikach wyszukiwania oraz zwiększać przychody i rentowność sprzedaży 
w długim okresie.

Zmarnowany potencjał
Rozpoczynając współpracę z nowym klientem bardzo często spotykamy się z sytuacją, 
gdzie strona pojawia się wśród pierwszych 10 wyników wyszukiwania dla bardzo niewielu 
słów kluczowych. Na dodatek są to albo frazy, których utrzymanie tak wysoko w rankingu 
jest bardzo drogie, albo takie które w niewielkim stopniu przekładają się na końcowy 
sukces, czyli sprzedaż w docelowej witrynie. Większość słów kluczowych, dla których 
serwis pojawia się w wynikach Google jest na miejscach 11-50 w wynikach wyszukiwania
i ich potencjał obecnie się marnuje. Można to zmienić.

Klucz do sukcesu
Wszystkie podejmowane działania muszą być poparte zrozumieniem biznesu klienta, jego 
otoczenia konkurencyjnego oraz zachowań kupujących w jego serwisie. Dlatego każdy 
projekt pozycjonowania serwisu powinien rozpoczynać się od gruntownego audytu SEO, 
który pozwala zidentyfikować utracony potencjał, wprowadzić niezbędne modyfikacje
na stronie WWW oraz przygotować odpowiednią strategię pozycjonowania.

Nasze doświadczenia z ponad tysiąca zrealizowanych projektów pokazują, że różnice
w efektywności działań obszarze pozycjonowania mogą być znaczące. Przy profesjonal-
nym i kompleksowym podejściu oraz dobraniu właściwej strategii regularnie uzyskujemy 
poprawę kluczowych wskaźników nawet o kilkaset procent w ciągu kilku miesięcy od 
wdrożenia naszych rozwiązań. 

Dobry biznes potrzebuje
profesjonalnego wsparcia



Czas na zmiany
Zbyt często zdarza się, że działania SEM/SEO nie przynoszą spo-
dziewanych efektów. Organiczny ruch z wyszukiwarki nie jest zgodny 
z oczekiwaniami. Wskaźniki konwersji są zbyt niskie. Wartość koszy-
ka niewystarczająca. Obserwujemy to we wszystkich krajach, gdzie 
pracujemy z naszymi klientami e-commerce. Można to zmienić, ale 
trzeba zastosować odpowiednią strategię.

Lepsze wyniki, niższe koszty
Ruch na stronie, który pochodzi z fraz typu long tail ma najwyższe 
wskaźniki konwersji, ponieważ konsumenci są w stanie znaleźć
dokładnie to, co odpowiada na ich indywidualne potrzeby i rozwiązuje 
ich problem. Dlatego właśnie ruch long tail odpowiada często aż za 
90% transakcji.

Zadbaj o trwałą przewagę
Większy ruch na stronie i wyższe wskaźniki konwersji oznaczają 
większą sprzedaż. Ponadto, prowadzone konsekwentnie działania 
long tail, pozwalają osiągnąć trwałą przewagę nad konkurencją.
Na tym właśnie znamy się najlepiej w NETMOVE.

‘LONG TAIL’ odpowiada
za 90% SPRZEDAŻY

Pozycjonowanie typu long tail generuje
ruch, który trafia na stronę w poszukiwaniu
konkretnych produktów bądź usług.
To się naprawdę opłaca.
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„



Skontaktuj się z nami

Zamów bezpłatną analizę i wycenę

Warszawa, Polska 
+48 22 122 87 27
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