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Internet jest miejscem, w którym każdy może mieć swoją wizytówkę w postaci strony internetowej i to bez
znaczenia, czy chodzi nam o stronę osobistą, czy też stronę firmową. Nie jest sztuką taką stronę zrobić i
wrzucić ją do sieci. Prawdziwą sztuką jest sprawić by strona nasza była odwiedzana przez potencjalnie
zainteresowane treścią osoby. Dlatego też, pozycjonowanie stron internetowych jest tak ważne jest w
dzisiejszych czasach i jest biznesem generującym olbrzymie koszty i zarobki. Pozycjonowanie stron www
można przeprowadzać albo samemu, albo też zlecić usługi pozycjonowania profesjonalistom.

Praktycznie każda szanująca się agencja reklamowa, albo mówiąc inaczej, agencja interaktywna, ma w swojej
ofercie bogate usługi pozycjonujące. Co więcej, dzisiaj pozycjonowanie nie jest już takie drogie, bo korzysta z
niego praktycznie każdy. Taka firma pozycjonująca najprawdopodobniej więc na samym początku spyta nas o
budżet przeznaczony na pozycjonowanie i do niego dopasuje dopiero czynności mogące pomóc naszej stronie.
Niektóre firmy oferują wręcz rozliczenia z klientem na takiej stopie, że biorą od niego pieniądze dopiero za
efekt. Tym efektem może być na przykład wprowadzenie pewnej, popularnej frazy do pierwszej dziesiątki w
wyszukiwarce Google.Nawet jeżeli całość pracy mamy zamiar zlecić doświadczonej agencji, dobrze jest
mniej więcej z grubsza wiedzieć, na czym takie pozycjonowanie stron www polega. 

Mówiąc w wielkim skrócie, pozycjonowanie dzieli się na operacje wykonywane na samej stronie oraz poza
nią. Słusznie mówi się że najważniejsza jest treść strony. Musi być ona ciekawa, zajmująca oraz niosąca
wartościowe informacje. Im bowiem bardziej strona jest wartościowa, tym potencjalny odwiedzający spędzi
na niej więcej czasu, odwiedzi więcej podstron, a to z kolei przekłada się na wyższą ocenę algorytmu Google.
Bardzo ważna jest też sama szybkość działania strony. Dowiedziono że jeżeli strona ładuje się powoli, to jest
niestety duża szansa na to, że potencjalny klient nie tylko nic na naszej stronie nie kupi, ale także po prostu z
niej szybko wyjdzie.

Operacje wykonywane poza stroną internetową to przede wszystkim budowanie dla niej profilu
wartościowych linków, czyli linkowanie. Minęły już czasy, kiedy liczyła się przede wszystkim ilość tych
linków. Dzisiaj pierwsze skrzypce gra głównie jakość i o wiele lepiej jest mieć 1 wartościowy link, niż 10 tak
zwanych śmieciowych linków. Są różne metody zdobywania linków, takie jak na przykład budowanie własnej
bazy stron zapleczowych, wpisywanie swojej strony wraz z niezbędnymi informacjami do katalogów
pozycjonujących, a także pisanie artykułów gościnnych (zawierających nasz link) na poczytnych portalach.
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