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PODZIAŁ SŁÓW: STARY

long tailmoney



PODZIAŁ SŁÓW: NOWY

Zakupowe
asus rog phone 5

sojowa świeca zapachowa

Komercyjne
ubezpieczenie turystyczne
przegląd roweru warszawa

Lokalne
mechanik warszawa

pizzeria gdańsk

Ogólne
wakacje
świeca

Informacyjne
jaki materac dla dziecka
laptop do 2000 zł

Brandowe
facebook
semstorm blog

chyba, że…
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Narzędzia SEMSTORM



Generator tematów



„jaki materac dla niemowlaka”



„jaki materac dla niemowlaka”



Na pierwszym ekranie tylko reklamy!
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„Trójpak” wyników lokalnych + mapa
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SŁOWA ZAKUPOWE

asus   rog phone 5

marka / producent model / produkt

opis produktu



SŁOWA ZAKUPOWE

Narratologia   Paweł Tkaczyk

marka / producentmodel / produkt

opis produktu
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opis produktu



SŁOWA ZAKUPOWE
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model / produkt

opis kategorii
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sojowa  świeca  zapachowa

właściwość model / produkt właściwość

opis kategorii



SŁOWA ZAKUPOWE

świeca   sojowa   180 ml

właściwośćmodel / produkt właściwość

opis produktu
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PODZIAŁ FRAZ KOMERCYJNYCH

usługiprodukty
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BONUS: GRAFIKI



Obrazki



BONUS: VIDEO



Video



DOBÓR I WERYFIKACJA SŁÓW SĄ 
NIEZBĘDNE W DZIAŁANIACH SEO

Milena Majchrzak
milena@semstorm.com

CEO & Content Marketing Evangelist

NIEZBĘDNE                                       .

ps. zasubskrybuj!


