
Pełen poradni krok po kroku.

Jak pisać meta opis?

https://bowwe.com/pl


Nie przekraczaj limitu 160 znaków ze spacjami i szerokości 600 pikseli.




Używaj słów kluczowych.




Używaj Power Words.




Zastosuj CTA (wezwanie do działania) i powiedz odbiorcy, co ma zrobić.




Postaraj się, by meta opis był klarowny i zwięzły.




Ogranicz promocję. Zamiast tego podkreśl wartość treści, jaka stoi za meta opisem.




Na koniec - po każdej zmianie meta opisu ponownie zaindeksuj stronę.
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7 ogólnych zasad tworzenia meta opisu
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Najpierw zastanów się

 Jaki jest cel strony głównej
 Jaka jest jej tematyka
 Kim są jej odbiorcy?



Postaraj się w jak najkrótszy, ale ciekawy sposób opisać co prezentuje.



Użyj ważnych dla Ciebie słów kluczowych.



Zastosuj CTA (wezwanie do działania)

 Przykład: Dowiedz się więcej, Zobacz naszą ofertę, Skontaktuj się z nami



Stosując te same zasady, zadbaj o meta opisy wszystkich pozostałych podstron

Twojej witryny (mogą się one pokazywać wraz ze stroną główną w wyszukiwarce)
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Agencja X posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu 
usług SEO. Dzięki nam Twoja strona błyskawicznie stanie się 
numerem 1 w wynikach wyszukiwania!

Jak tworzyć meta opis do strony głównej?
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Najpierw zastanów się

 O czym jest artykuł
 Jaki jest jego cel
 Kim są jego odbiorcy? 



Zastosuj słowa kluczowe z artykułu.



Zwracaj się bezpośrednio do odbiorcy.



Wskaż co odbiorca dowie sie z artykułu lub podziel się cenną informacją z niego.



Zastosuj CTA (wezwanie do działania)

 Przykład: Dowiedz się więcej, Przeczytaj nasz artykuł, Kliknij teraz itp.  
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Aż 80% ludzi czyta tylko nagłówki? Jak to możliwe? 
Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak tworzyć nagłówki, 
obok których nikt nie przejdzie obojętnie!

Jak tworzyć meta opis do artykułu?
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Najpierw zastanów się

 Co jest mocną stroną Twojego produktu
 Dlaczego ktoś miałby być nim zainteresowany
 Na jaką potrzebę odbiorców odpowiada Twój produkt
 Co go wyróżnia spośród produktów konkurencyjnych?



W prostych słowach wyjaśnij czym jest Twój produkt.



Przedstaw jego największe zalety lub wyróżniki.



Zastosuj słowa brandowe.

 Przykład: Kreator BOWWE, buty Nike, audyt SEO Ahrefs



Zastosuj CTA (wezwanie do działania

 Przykład: Zamów, Kup teraz, Obejrzyj produkt itp. 
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BOWWE umożliwia tworzenie projektów online bez 
ograniczeń. Zbuduj stronę internetową, Landing Page, 
Portfolio i więcej dzięki najlepszemu kreatorowi online.

Jak tworzyć meta opis do produktu?
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Najpierw zastanów się

 Co to jest za okazja
 Kiedy ma się odbyć i ile będzie trwać
 Co w związku z nią masz do zaoferowania odbiorcom?  



Zastosuj liczb

 Przykład: We wtorek 12.01.2021, Rabat - 55%, Wakacje 2022 



Wyróżnij najważniejsze informacj

 Tip: Dodaj emotikony lub pogrubienia tekstu  
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W BLACK FRIDAY - 50% na wszystko. Już teraz obejrzyj nasze 
wyjątkowe produkty i dodaj swoich ulubieńców do koszyka. 
Pierwsze 100 zamówień z darmową wysyłką!

Jak tworzyć meta opis do specjalnej okazji?
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Pierwszym krokiem do rozwoju w sieci 
jest Twoja strona.


Z ałóż konto
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O tym zestawieniu: Czym jest BOWWE?
Autor:

Sprawdź również:

Strona:

Blog:

Facebook:

Karol Andruszków


CEO BOWWE

17+ niezawodnych sposobów na napisanie 

przyciągającego tytułu [+ SZABLONY TYTUŁÓW]

51+ najlepszych kreatywnych fontów na Twoją stronę

Proste tricki marketingowe, które podwoją klientów na 

Twojej stronie

Kreator, z którym stworzysz imponującą stronę, konwertujący landing page, 

przykuwające portfolio... I wiele więcej - nie pisząc ani jednej linijki kodu!



Dzięki intuicyjnemu kreatorowi drag-and-drop, z BOWWE wcielisz w życie 

wszystkie swoje projekty. Teraz możes edytować dowolny element Twojej 

strony z dokładnością co do piksela. Uwolnij swoją kreatywność i stwórz 

stronę na własnych warunkach. Bez ograniczeń.



BOWWE to wszystko, co niezbędne dla web designera, agencji marketingowej 

lub firmy, by stworzyć imponującą stronę i zdobywać coraz więcej klientów z 

sieci. Rozwijaj swój biznes dzięki zaawansowanemu SEO, potężnym 

aplikacjom biznesowym i olbrzymim wsparciu danych dostępnych w BOWWE!



Projektuj, wdrażaj, optymalizuj i osiągaj swoje cele z nielimitowanym 

kreatorem BOWWE!
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Źródło:
Ile tracisz, zaniedbując meta opis na swojej stronie?

Niezawodne wskazówki, które pomogą Ci stworzyć idealny 

meta opis

https://bowwe.com/pl/

https://bowwe.com/pl/blog

https://www.facebook.com/BowweBuilder/

Instagram:
https://www.instagram.com/bowwe_websitebuilder/

czy taj  wiĘcej!

https://bowwe.com/pl/v#/signin
https://bowwe.com/pl/blog/jak-pisac-chwytliwe-tytuly-przyklady
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