
Checklista SEO
Szybkość strony i bezpieczeństwo

Strona posiada ważny certy�kat SSL

Strona jest dostosowana pod urządzenia mobilne

Wynik strony w Google Page Speed Insights powyżej 60% (mobile)

Wynik strony w Google Page Speed Insights powyżej 80% (desktop)

Na stronie nie występuje mixed content

Obrazy i pliki mają zoptymalizowaną wielkość

Indeksacja i błędy na stronie

Strona podpięta do Narzędzia Google Search Console

Strona jest poprawnie zaindeksowana w wyszukiwarce

Strona posiada mapę strony

Strona nie posiada błędów 404

Strona posiada plik robots.txt

Strona wykorzystuje mini�kację JS i CSS 

Strona posiada poprawne przekierowania pomiędzy wariantami domeny

Strona używa CDN

Strona ma podpięty Google Analytics

Na stronie wykorzystywana jest podstawowa nawigacja menu

Na stronie wykorzystywana jest nawigacja breadcrumbs

Odnośniki w nawigacji breadcrumbs posiadają rozwinięte tytuły

Linki znajdują się w treści strony

Strona posiada mapę witryny w formacie XML, dodaną do GSC

Adresy URL zawierają słowa kluczowe

Brak znaków diakrytycznych w adresach URL

Linki wewnętrzne posiadają tytuły

Strona posiada przyjazną i zrozumiałą strukturę kategorii oraz podkategorii

SEO friendly URL i linkowanie wewnętrzne



Analiza słów kluczowych i optymalizacja treści

Każda z podstron posiada unikalny nagłówek H1

Nagłówki H1 zawierają słowa kluczowe

Treści na stronie zawierają nagłówki niższych rzędów i poprawną strukturę

Meta opisy zachęcają użytkowników do kliknięcia

Gra�ki posiadają atrybuty ALT

Każda z podstron posiada unikalny meta tytuł

Strona nie posiada zduplikowanych meta tytułów i meta opisów

Meta tytuły zawierają słowa kluczowe

Meta tytuły kończą się adresem URL lub nazwą brandu

Każda z podstron posiada unikalny meta opis

Każda z podstron ma przypisaną jedną frazę główną i kilka pomocniczych

Meta tytuły kończą się adresem URL lub nazwą brandu

Każda z podstron posiada unikalny meta opis

Meta opisy posiadają odpowiednią długość

Meta tytułu posiadają odpowiednią długość

Na stronie działają wszystkie obrazy i multimedia

Content marketing 

Treści publikowane w serwisie nie pojawiają się na innych stronach

Wykorzystuje formatowanie treści, pogrubienia, kursywy, podkreślenia itp.

Opisy wyczerpują temat i angażują czytelników

Treści na stronie wzbogacone są o zdjęcia, �lmy, prezentacje i multimedia

Treści są publikowane systematycznie

Treści w serwisie są unikalne

Linkowanie zewnętrzne i Social Media

Strona stale pozyskuje jakościowe linki

Strona posiada aktywne konta na portalach Social Media

Strona posiada wizytówkę na mapach Google

Linki prowadzące do strony posiadają odpowiednie anchory
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