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Aby strona internetowa  
zapewniała maksymalnie dobry efekt  
przy jak najniższych nakładach należy  
zapewnić właściwe funkcjonowanie  
czterech części składowych serwisu, a  
mianowicie: 
 

ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ, 
OPRAWY GRAFICZNEJ, 
NAWIGACJI, 
INTERAKTYWNOŚCI. 

4 SKŁADOWE SERWISU WWW 



RESPONSIVE WEB DESIGN 



RESPONSIVE WEB DESIGN to tendencja  
w projektowaniu stron www, która wpisuje się  
tak w oczekiwania konsumentów/internautów, jak i  
producentów, odpowiadając na: 

1. rosnącą potrzebę samych  
łatwego  dotarcia  do informacji z 

klientów  
urządzeń 

mobilnych; 

2. pozwalając 
oraz 

zachować cały content 
niezależnie od urządzenia, na którym jest 

  oglądany.  

RESPONSIVE WEB DESIGN 



Projektowanie 
większą czystość i 

responsywne 
przejrzystość 

usystematyzowany układ treści. 
Widać też, 

charakterystyczne 
jak pewne 

dla aplikacji 

wymusiło 
stron oraz 
 

trendy  
mobilnych 

przenikają na grunt projektowania 
Projektowanie responsywne należy więc 

stron. 
nazwać 

standardem do którego, każdy powinien dążyć. 

WPŁYW PROJEKTOWANIA RESPONSYWNEGO  
NA WYGLĄD STRON WWW 



Coraz częściej w projektowaniu stron www 
„flat dominuje płaskie projektowanie (z ang.  

design”): 
- bez zbędnych ozdobników, cieni i tekstur, 
- koncentracja na doborze kolorów oraz 

eksponowaniu poszczególnych elementów, 
- skupienie się prostocie i przejrzystości. 

FLAT DESIGN 









Idea jest prosta - osiągnąć jak  
najlepszy efekt przy najmniejszym stopniu  
skomplikowania. 

W kwestii tego, co jest ważne, a co nie,  
decyduje przede wszystkim realizujący projekt  
grafik. 

Na pewno dominują w tym trendzie: 
- duże obrazy, 
- charakterystyczna typografia, 
- proste i przejrzyste menu. 

SIMPLE DESIGN 









Typografia zaczyna odgrywać kluczową rolę  
w komunikacji, bowiem: 
 

 z jednej strony pozwala usystematyzować  

najważniejsze elementy strony, 
 z drugiej, nadać jej niepowtarzalny,  

unikalny charakter. 

TYPOGRAFIA 





Używanie wideo ma dwojaki charakter: 
 z jednej strony jako angażujący i bardzo łatwy w 
konsumpcji content, 
 z drugiej strony doskonałe tło graficzne. 

Umiejętne wykorzystanie ruchomego tła może  
bardzo wzbogacić wizualnie cała stronę, a nawet  
przyczynić się do efektywniejszej realizacji  
założonych celów. 

Grafiki odgrywają bardzo ważną rolę w 
odbiorze. Obraz jako łatwiej przyswajalny, obok  
wideo będzie kreował nam nowa rzeczywistość  stron 

  internetowych. Grafiki pozwalają w łatwiejszy sposób  
eksponować cechy produktów. 

WYKORZYSTANIE WIDEO I DUŻA GRAFIKA 



Wyspy Owcze* – wulkaniczny archipelag na Morzu Norweskim, między Wielką 
Brytanią, Islandią a Norwegią. Stanowią terytorium zależne Danii.  

















Laureat Konkursu 
Dobra Strona Turystyki 

Nagroda w kategorii 

„Strona obiektu noclegowego”  
Hotel Kossak za witrynę  
www.hotelkossak.pl 

Za ładny, estetyczny layout i poprawny  
design. Jasny i przejrzysty podział na  
sekcje, co znacznie ułatwia nawigację  

oraz duże zdjęcia pozwalające z  
łatwością kupić usługę noclegową 

„oczami”. Prosto, klasycznie, czytelnie. 

http://www.hotelkossak.pl/
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Co zrobić aby mieć 43 tyś. odsłon 
dziennie? 



Jeśli czegoś nie można 
„wygooglować” to znaczy, że nie  

istnieje ;-) 

W 2012 roku w wyszukiwarce Google 
  pojawiło się 1,2 biliona zapytań w 146 najbardziej 

popularnych językach. 

POZYCJONOWANIE 



Jesteśmy tym, co można o nas „wygooglować” 



Niezbędnym elementem działań  
promocyjnych w internecie staje się  
umiejętne wypromowanie adresu strony  
WWW. 

Cel ten może zostać osiągnięty   na 
dwa sposoby: 
1. Należy uzupełniać przekazy  
reklamowe rozpowszechniane w  
tradycyjnych mediach i innych kanałach  
o stosowne odwołanie do adresu firmy  
w Internecie; 

http://WWW/
http://WWW/


ułatwiać użytkownikom 2. Należy  
znalezienie adresu WWW w Internecie 
poprzez skuteczne pozycjonowanie 

strony internetowej (web positioning)  
przedsiębiorstwa. 



Pozycjonowanie (web positioning) 
można określić jako szereg działań 
mających na celu zapewnienie  wybranej 
stronie WWW wysokiej pozycji w 

wyszukiwarek rankingach 
internetowych. 

Celem pozycjonowania 
osiągnięcie poprzez 

najwyższego 
adres  
miejsca serwisu 

wyników zwracanych 

jest  
danego  
wśród  
przez 

wyszukiwarkę użytkownikom  
poszukujących konkretnej informacji 



przygotowania witryny Proces  
internetowej do jak najlepszego 
odczytania przez wyszukiwarkę i jej 

jak najlepszej oceny nosi nadania jej 
nazwę SEO (Search Engine 
Optimalization) 

Proces informowania wyszukiwarek  
o istnieniu danego serwisu to tzw. SEP  
(Search Engine Positioning). 





W realizacji pozycjonowania (web  
positioning) strony internetowej pomocne  
mogą okazać się: 

dobór domeny internetowej - dobrze 

dobrana nazwa domeny zwiększa 
skuteczność kampanii marketingowej, 
wzmacnia markę, a użytkownikom Internetu 

dotarcie do witryny pozwala na łatwe 
przedsiębiorstwa. 



rejestracja witryny 
wyszukiwarkach - 

internetowej w 
polegającą na 

wybranej przekazaniu do 
informacji o adresie 
którą przedsiębiorstwo 

strony 
chce 

wyszukiwarki  
internetowej,  
umieścić   w 

indeksie wyszukiwarki. 



znaczniki META stron internetowych -  
wygenerowanie poprawnego kodu strony,  
zoptymalizowanego pod kątem konkretnych  
słów kluczowych i fraz. Istotne znaczenie  
mają tutaj znaczniki META strony, czyli  
większość informacji umieszczanych w części  
nagłówkowej, niewidocznej dla osób  
oglądających daną stronę w przeglądarce. 



udział w projektach partnerskich 
prowadzących do wymiany odnośników, 
a także aktywne szukanie witryn, serwisów 
tematycznych, portali/wortali, których 
administratorzy mogliby chcieć umieścić 
odnośnik do witryny naszej firmy. 



– to specyficzne afiljacyjne 
handlowe pomiędzy dwoma 

sprzedawca 

programy  
powiązanie  
partnerami,  
udostępnia 

w którym 
swoje zasoby 

odpowiedniego bannera lub 
za pomocą 

specjalnej 
aplikacji zainstalowanej na witrynie afilianta. 



O skuteczności pozycjonowania 
świadczą wyniki 

w 
badań firm wyszukiwarkach  

konsultingowych: 
IMT Strategies, informujące, iż 46% 

pierwszych odwiedzin stron wynika z 
wyszukiwarek; 

NPD Group stwierdzające, że web positioning 
on-line niż generuje więcej sprzedaży 

wszystkie inne formy promocji. 





Przykład zintegrowanej kampanii promocyjnej 
 
 

„Klucz do innej rzeczywistości”  

Film „Koralina i tajemnicze drzwi” 
 

(film oparty jest na książce Neila Gaimana pod tym samym 
tytułem, a reżyserem obrazu jest Henry Selick).  





 Analizowana kampania 
promocyjna była jednym z najbardziej 
udanych przykładów zintegrowanej 
kampanii promocyjnej.  
 Jeszcze przed pierwszym 
pokazem filmu stronę internetową 
Coraline.com odwiedziło ponad 800 
tys. osób, a w pierwszym tygodniu 
obecności obrazu na ekranach 
obejrzało go 16,5 mln widzów. 
  
  
 



 Najbardziej oczywistymi 
odbiorcami filmu były dzieci znające 
wcześniej książkę o Koralinie, 
jednak autorzy kampanii uznali, że ma 
on o wiele większy potencjał.  
 Aby więc dotrzeć do szerszego 
kręgu odbiorców niż ośmioletni 
miłośnicy prozy Gaimana, premierę 
filmu poprzedzono 
kilkumiesięczną, 
zintegrowaną  kampanią 
promocyjną, składającą się z 
trzech etapów. 
  
 
  
  
 



 
 Autorzy akcji promocyjnej nie 
ograniczyli się do jednej formy 
przekazu, lecz wykorzystali wiele 
zróżnicowanych kanałów 
komunikacji.  
 
  
  
 



 ETAP 1  wybrano 51 osób (fanów animacji, 

Gaimana, Selicka), którym wysłano skrzynki z 
przedmiotami związanymi z treścią filmu. Wszystkie 
pudełka, tworzone z myślą o każdym konkretnym odbiorcy, 
zawierały kod umożliwiający wyłączny dostęp do 
krótkiego filmiku znajdującego się na stronie 
internetowej www.coraline.com 
  

http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/


 Wiele osób spośród tych, które otrzymały przesyłkę, 
dzieliło się wieścią o niespodziewanym prezencie na blogach 
czy portalach społecznościowych:  
\ 
„Wczoraj był dla mnie magiczny dzień (...) Gdy rano przyniosłem paczkę z 
poczty, okazało się, że jest w niej duża, ręcznie robiona skrzynia z 
namalowaną na żółto literą C” – opowiadał Rio McCarthy w swoim wpisie 
na portalu poświęconym kolekcjonowaniu zabawek. W skrzynce był klucz 
z kodem, lalka przestawiająca Koralinę oraz list od twórców filmu. 
 

 
 
 





„Muszę powiedzieć, że czuję się zaszczycony tym 
niesamowitym prezentem. Jestem wielkim fanem »Koraliny« i 
prozy Gaimana, a teraz nie mogę doczekać się na film!” – 
kończył swój wpis Rio. 
  
 Podobnych entuzjastycznych reakcji było wiele, a 
przed premierą stronę www.coraline.com  odwiedziło 
blisko 850 tysięcy osób! 

  
 
 

 

http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/
http://www.coraline.com/




 ETAP 2  W drugiej fazie kampanii starano się 

wzbudzić masowe zaciekawienie filmem, a 
jednocześnie zachować nastrój tajemniczości.  
 W tym celu wyprodukowano tysiące kluczy 
uniwersalnych (ang. skeleton keys), na których 
umieszczono napis Coraline.com. Klucze pozostawiano 
w różnych miejscach wielkich metropolii w Stanach 
Zjednoczonych. Każdy, kto znalazł klucz i odwiedził stronę, 
był nagradzany pokazem filmiku przedstawiającego technikę 
tworzenia „Koraliny”. 

  
 

 





 ETAP 3.  Ostatnia część akcji trwała już po 

premierze filmu i miała na celu dotarcie do jak 
największej liczby odbiorców. Składały się na nią: 
- interaktywne witryny sklepowe,  
- dziwaczne nadmuchiwane postacie, które krążyły 
wieczorami po nowojorskich chodnikach, 
- strona internetowa, na której za pomocą 
komputerowej myszki można zwiedzać świat 
Koraliny.  











 Kulminacyjnym punktem kampanii było wyemitowanie:  
 trailerów,  
 bannerów internetowych, 
 oryginalnych materiałów w sieci i telewizjach 

kablowych.  
 
 
 







Co Państwa zdaniem sprawiło, że kampania 
promocyjna filmu  

„Koralina i tajemnicze drzwi”  
okazała się tak skuteczna?  



Zadanie fakultatywne:  
 
 

PROSZĘ ZAPROPONOWAĆ ORYGINALNĄ   
KAMPANIĘ PROMOCYJNĄ WIRTUALNEGO 

BIURA PODRÓŻY  
 



Celem wszystkich prowadzonych 
działań marketingowych jest 
wcześniej określonych efektów. 

osiągnięcie  
Kluczowym 

problemem pozostaje ustalenie sposobu 
zmierzenia skuteczności tych przedsięwzięć. 

Na uwagę zasługuje fakt, że pomiar 
marketingowych w Internecie daje działań 

znacznie więcej informacji na temat 
zachowań  klientów aniżeli media tradycyjne.  
Co więcej informacje te są  nie tylko szybciej 
uzyskiwane i łatwiejsze do zmierzenia, ale 
również bardziej kompletne i pełne. 

GOOGLE ANALYTICS 



(GA) to aplikacja do Google 
internetowej 

Analytics 
analizy serwisów WWW. Z 

jego wykorzystaniem, dzięki rozmaitym  raportom 
jego jakość, firma może analizować ruch i 

zwiększać skuteczność podejmowanych 
działań marketingowych w Internecie,  
optymalizować swoją stronę internetową i  
tym samym poprawiać swój wskaźnik ROI  
(zwrotu z inwestycji/zwrotu zainwestowanych  
środków). 

GOOGLE ANALYTICS 

http://WWW/
http://WWW/


Google Analytics oferuje szeroki wachlarz  
możliwości i dużą liczbę informacji, które można  
wykorzystywać do rozwoju i optymalizacji  
posiadanej witryny. Dodatkową zaletą jest fakt,  
że  jest   to   zupełnie   darmowe   narzędzie do 
internetowej analityki WWW, rozwijane i 

bieżąco wszystkim udostępniane na  
użytkownikom. 



Aby uzyskać dostęp do Google Analytics  
konieczne jest posiadanie konta e-mailowego  
(Gmail) w serwisie Google. Dopiero potem możliwe  
jest utworzenie własnego konta w GA. 

Po zakończonym procesie rejestracyjnym  
udostępniony zostaje kod śledzący, który należy  
wkleić w kodzie html własnej witryny. 



Po poprawnej instalacji kodu narzędzie 
zaczyna zbierać dane nt. witryny, a zalogowany 

przeglądanie 
formie tabel, 

użytkownik może rozpocząć  
wygenerowanych raportów (w  
wykresów, map). 



Google Analytics (GA) w badaniu ruchu oraz  
aktywności użytkowników serwisów internetowych  
posługuje się następującymi parametrami: 

Odwiedziny,  
Bezpośrednie odwiedziny,  
Odsłony, 
Odsłony niepowtarzalne,  
Użytkownicy,  
Współczynnik odrzuceń,  
Porzucenia, 
Cel, 

  Konwersja,   
Treść. 





ODWIEDZINY 
 

Parametr ten informuje o 
pojawiania się Internautów 

częstotliwości  
na stronie 

internetowej w danym okresie czasu. 
 

Jeżeli odwiedzający stronę nie będzie na niej 
aktywny lub opuści ją na okres dłuższy 

liczona 
niż pół 

jest godziny wówczas kolejna jego wizyta 
jako następne odwiedziny. 



BEZPOŚREDNIE ODWIEDZINY 
 

Zakres raportów zgromadzonych w ramach  
tej sekcji obejmuje informacje nt. pochodzenia  
ruchu użytkowników, czyli w jaki sposób trafili  
oni na daną witrynę. Informacje te, przy  
wykorzystaniu dodatkowych wskaźników  
pozwalają wytypować najskuteczniejsze źródła  
dotarcia, formy reklamy itd. 



Analiza danych przedstawionych w ramach  
tej kategorii udziela odpowiedzi czy internauci  
dotarli do serwisu: 

znając adres internetowy firmy 
(odwiedziny bezpośrednie), 

posługując się 
Google, Bing, Yahoo, 

wykorzystując 
(internetowe książki 

wyszukiwarkami np. 
 

witryny odsyłające 
telefoniczne, strony 

partnerskie, strony reklamobiorców) lub linki np.  
onet.pl, zumi.pl, yellowpages.pl, jelonka.com. 



ODSŁONY 
 

Wskaźnik ten informuje ile razy na  
ekranie użytkownika w ciągu jego odwiedzin  
pojawiła się dana podstrona. 

Istotne jest to, że każdorazowe odświeżenie  
witryny w przeglądarce uznawane jest za odsłonę.  
Duża ilość odsłon może informować o ciekawej z  
punktu widzenia użytkowników treści serwisu  
(zawierającej ważne i przydatne informacje), którzy  
mogli wielokrotnie powracać na tę stronę. 



UŻYTKOWNICY 
 

Parametr przedstawia liczbę osób, które  
odwiedziły w danym dniu stronę  
internetową. 



Sformułowanie nowi użytkownicy określa  
liczbę użytkowników, którzy odwiedzili stronę po raz  
pierwszy. 

Natomiast powracający użytkownicy to 
się na Internauci, którzy już wcześniej pojawili 

stronie internetowej. 



!!! 
Pomiar wszystkich wymienionych 

odbywa się na kategorii  
podstawie  
cookie 

odpowiednich plików 
zapisujących się w 

przeglądarce internetowej danego 
komputera. 
użytkownik 

Jeżeli 
wyczyści pliki 

zatem 
cookie 

w swojej przeglądarce, wchodząc  
ponownie na witrynę będzie  
liczony jako nowy użytkownik. 



Parametr UŻYTKOWNICY pozwala 
szczegółowe odpowiedzi na kluczowe 

uzyskać 
pytania 

dotyczące użytkowników – kim są, jaka jest ilość i  
jakość ich odwiedzin oraz jakim sprzętem i  
oprogramowaniem się posługują na co dzień. 







gromadzone Informacje te 
następujących pozycjach: 
- pochodzenia odwiedzających 

są w 
 

– podając 
pochodzą kontynent, kraj i 

odwiedziny – 
miasto 
czemu 

skąd 
firma może 

odkrywać nowe 
dzięki 
rynki docelowe, rozwijać 

m.in.  
swoją 

stronę i ofertę w kierunku tych klientów. Ciekawym  
rozwiązaniem jest wizualizacja odwiedzin nie tylko w  
formie tabeli i wykresów lecz również na mapie  
świata (rys.). 



pochodzenie 
odwiedzających 



pochodzenie  
odwiedzających 



- języków jakimi posługują się użytkownicy.  
Dzięki tej informacji wiadomym jest  czy witryna 
powinna posiadać wersje językowe i  które z nich 
cieszą się największą popularnością.  Może okazać 
się bowiem, że dodatkowe  tłumaczenie strony np. 
na język hiszpański może  mocno podnieść 
sprzedaż, co nie dzieje się w  przypadku innego 
języka i dlatego nie warto go  dalej utrzymywać i 
rozwijać. 



- portfela użytkowników witryny oraz ich  
zachowań – dane dotyczące: odwiedzin, odsłon,  
średniej liczby odsłon, średniego czasu spędzonego 
na witrynie,  wskaźnika  
użytkowników, czasu od 

odrzuceń,  
poprzednich 

lojalności  
odwiedzin, 

odwiedzin. Dzięki głębokości i 
informacjom 

długości 
wiadomo, czy użytkownicy 

tym 
lubią 

przebywać na witrynie czy wchodzą na nią tylko  w 
czy też celu uzyskania konkretnych informacji, 

zawitali na niej przez pomyłkę. 





Sekcja „Użytkownicy” dostarcza również 
technicznych dotyczących bogatych  informacji  

sprzętu (zarówno komputery jak i telefony 
jaki wykorzystywali komórkowe) 

odwiedzający firmową witrynę, np. 
wykorzystywane przeglądarki, systemy operacyjne i  
ich wersje, kolorystyki i rozdzielczości ekranów, wersji  
Flash i Java, nazwy operatorów, dostawców  
internetowych użytkowników, szybkość łączy.  
Informacje te bez wątpienia są bardzo cenne w  
przypadku technicznego rozwoju strony internetowej  
i jej interaktywności, tj. wykorzystywanych na niej  
modułów, filmów, muzyki etc. 





WSPÓŁCZYNNIK ODRZUCEŃ 

Wskaźnik ten informuje jaki procent 
użytkowników po wejściu na daną stronę 

wejściową) opuszcza internetową (stronę 
ją po jej zobaczeniu. 

Wysoki współczynnik może oznaczać, że  
internauci trafiają na witrynę przez pomyłkę np.  
zapytanie odpowiada słowom kluczowym na  
stronie, ale witryna nie jest właściwym miejscem  
docelowym. 



KONWERSJA 
 

Konwersja oznacza zrealizowanie  
założonego celu. Miara ta informuje ile razy cel  
został osiągnięty. 

Mianem celu określa się efekt, który firma  
planuje osiągnąć poprzez stronę internetową. 

Celem w Google Analytics może być: 
 strona docelowa, 
 czas spędzony na witrynie (np. minimum 2 minuty), 
 liczba odwiedzonych stron w trakcie jednych 

odwiedzin (strony/odwiedziny). 



WSPÓŁCZYNNIK KONWERSJI 
 

Współczynnik konwersji wyraża 
procentowo ilość osiągniętych konwersji.  

Wysoki współczynnik konwersji pokazuje,  
że strona spełnia postawione przed nią  
oczekiwania, a wszelkie podejmowane działania  
zmierzają do osiągnięcia celu. 



W zakładce 
TREŚĆ 

„Treść” gromadzone są 
informacje nt. witryny internetowej firmy  pod 

przez użytkowników informacji 
najchętniej poszukiwanych i 

i 
względem  
czytanych  
treści. 

Skuteczność mierzona może być pod  
względem zawartości merytorycznej (najlepsza  
treść) lub według najlepszego tytułu (treść wg  
tytułu). Analiza obu tych elementów pozwala tworzyć  
lepsze nagłówki artykułów i konstruować ciekawą  
treść na wszystkich podstronach serwisu. 



KOLOKWIUM Z PPWT:-) 





 
Internet w polityce Serwis Projektowanie 

promocyjnej internetowy stron www 
GA Wnioski 

 

 

 

 
Jednak najbardziej absorbującą funkcją GA  

jest śledzenie zachowań Internautów  
bezpośrednio na stronie internetowej, dzięki  
czemu właściciel serwisu może sobie lepiej  
uzmysłowić jaką ścieżką podążał potencjalny klient  
i co widział na stronie (rys.). 



Dziękuję za 
uwagę 


