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Twj cel pierwsza strona wynikw!
Rzeczowa, bogata w informacje i daj?ca wgl?d we
wszystko, co najwa?niejsze, pozycja dla ka?dego, kto

pragnie pozna? SEO od podszewki.
Seth Godin,

autor ksi??ki Wszyscy jeste?my dziwni
Wiedza o SEO jest fundamentem dzisiejszego biznesu
sieciowego. Napisana przez najlepszych praktykw SEO,
ksi??ka ta mo?e nauczy? Ci? tego, czego potrzebujesz,

by prowadzi? dzia?alno?? w sieci.
Tony Hsieh,

prezes Zappos.com, Inc., autor bestsellera Delivering
Happiness

Kiedy ostatni raz spojrza?e? na drug? stron? wynikw wyszukiwania?
No w?a?nie! Takich osb jest garstka. Dlatego je?eli nie ma Ci? na
pierwszej stronie wynikw, tak naprawd? nie istniejesz w sieci.
Trafienie na ni? musi by? Twoim celem, ktry da Ci szans?



odniesienia sukcesu w biznesie.

Dzi?ki temu podr?cznikowi to zadanie jest w Twoim zasi?gu.
Czterech uznanych ekspertw w dziedzinie optymalizacji witryn

internetowych dzieli si? wskazwkami i technikami, ktre pomog? Ci
zaplanowa? i wcieli? w ?ycie kompleksow? strategi? SEO. W trakcie
lektury poznasz najlepsze techniki optymalizuj?ce stron? pod k?tem
pozycji w wynikach wyszukiwania. Nauczysz si? wybiera? najlepsze
s?owa kluczowe i ocenia? ich skuteczno??. Ponadto przekonasz si?,
?e ?le przeprowadzone pozycjonowanie strony mo?e przynie??

wi?cej szkody ni? po?ytku. Obecnie, kiedy serwisy spo?eczno?ciowe
?wi?c? triumfy, nie mo?na ich ignorowa? jako ?rd?a ruchu, dlatego
autorzy do?? szczeg?owo analizuj? je pod k?tem pozycjonowania. Ta

ksi??ka to jedyny w swoim rodzaju, kompletny przewodnik po
zagadnieniach zwi?zanych z SEO. Musi si? znale?? na p?ce ka?dego

pasjonata optymalizacji stron internetowych!

Dzi?ki tej bezcennej ksi??ce:

· zdefiniujesz cele strategii SEO

· zidentyfikujesz i przeanalizujesz s?owa kluczowe

· poznasz cechy witryny przyjaznej SEO

· zdob?dziesz (legalnie!) ??cza do Twojej strony

· poznasz zalety i wady tworzenia w?asnego zespo?u SEO
Zdob?d? popularno?? w sieci dzi?ki skutecznym dzia?aniom

SEO!

Eric Enge jest prezesem firmy konsultingowej Stone Temple
Consulting (www.stonetemple.com ), specjalizuj?cej si? w

zagadnieniach SEO.

Stephen Spencer jest za?o?ycielem firmy Netconcepts i
pomys?odawc? programu nauczania SEO - ScienceofSEO.com . Jest

rwnie? autorem ksi??ki Google Power Search.

Jessie Stricchiola jest wsp?za?o?ycielk? organizacji SEMPO.org
oraz prezesem Alchemist Media - przedsi?biorstwa specjalizuj?cego

si? w marketingu wyszukiwania.

Rand Fishkin jest prezesem i wsp?za?o?ycielem Moz
(http://moz.com ) - ulokowanego w Seattle przedsi?biorstwa,

specjalizuj?cego si? w tworzeniu oprogramowania dla specjalistw ds.
marketingu.
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