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Twoich usług i produktów
Jak użytkownicy Google szukają



Dzień dobry!
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Mikro momenty



Messy middle

bit.do/messym

Znajdziesz pod adresem



Messy middle

bit.do/messym

Znajdziesz pod adresem



Najciekawsze
narzędzia

Analiza słów kluczowych



Opis produktu

Oring gumowy o wymiarach/wymiary oringa: 
10mm x 2mm (1cm x 0.2 cm)

+

Wykonany z mieszanki NBR 70.
Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy – najpopularniejszy materiał z którego wykonane są 
oringi. [można odnieść się do gumowy, silikonowy, innych producentów]

+

Wytrzymuje temperatury od -40°C do +100°C, 
krótkotrwale do +120°C.

+

Elastyczny, odporny na olej, smar, paliwo.
[zastosowania: alternatory, aparat zapłonowy]

+



Słowa kluczowe
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Ogólne dla zasięgu
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Dziel i rządź

5

Słowa kluczowe



Lodówki

Lodówka dwudrzwiowa

Czarna lodówka dwudrzwiowa Samsung

Lodówki z kostkarką

Tanie lodówki

Samsung RB31FDRNDSA

Poziom zaangażowania



Przy [dopasowaniu ścisłym] reklamy mogą się 
wyświetlać osobom, które wyszukują danego słowa 
kluczowego bez innych wyrazów w zapytaniu. 

1

“Dopasowanie do wyrażenia” powoduje wyświetlenie 
reklamy dopasowane do wyszukiwanego wyrażenia czyli 
do konkretnego słowa lub konkretnego słowa 
z dodatkowymi wyrazami przed lub po nim.

2

Dopasowanie przybliżone umożliwia wyświetlanie 
reklam przy wyszukiwaniach zawierających elementy 
słowa kluczowego w dowolnej kolejności lub w 
połączeniu z innymi hasłami.

3

Dopasowania



Dopasowanie ścisłe

rower damski

damskie rowery

rowery dla kobiety

nie wyświetli się dla:

czerwona damka

rower damski aukcje

[rowery 

damskie]



Dopasowanie do wyrażenia

czerwone buty do biegania

ładne buty do biegania wyprzedaż 

buty do biegania tanio

nie wyświetli się dla:

buty do tenisa

buty tanio bieganie

„buty do 

biegania”



Dopasowanie przybliżone

szpilki

damskie buty na obcasie

sklep z butami na obcasie

czarne buty na obcasie

czerwone szpilki damskie 

buty na 

obcasie



Modyfikator dop. przybliżonego

solidne podłogi drewniane

drewniana podloga krakow

nie wyświetli się dla:

panele podłogowe

podłoga kamienna

+podłoga 

+drewniana



Zamiana dopasowań

Dopasowanie 
do wyrażenia

Dopasowanie
z modyfikatorem

Przed zmianą

Nowe 

dopasowanie do 

wyrażenia

Po zmianie

Tanie Bilety Kraków Teneryfa

Kraków tanie bilety Teneryfa

Bilety Teneryfa Kraków

Słowo kluczowe  = „Bilety Kraków Teneryfa” lub +Bilety +Kraków +Teneryfa
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Aktywne wykluczenia

opinia, test, 
recenzja, wideo, 

zdjęcie

OPINIE

10

praca, szukam pracy

PRACA

8

porno, seks, nago

SEKS

7

allegro, olx, 
gumtree

AUKCJE/SERWISY

6

używane,
second-hand

UŻYWANE

5

gra, gry

GRY

3

torrenty, CDA, 
chomik

SERWISY

2

DARMOWE

1

wynajmę, sprzedam

PRYWATNE

9

kody, kupony, 
zniżka, promocja

PROMOCJE

4

darmowe, za 
darmo, gratis, free



[exact]



Dopasowanie ścisłe



Wyszukiwane hasła



Głowa pęka
od pomysłów?

SPOKOJNIE, TEMU DZIECKU NIE DZIEJE SIĘ KRZYWDA



Zabierz ze sobą

bit.do/bonusweb

Nagranie o UTM+

Kod zniżkowy na nagrania semKRK

Znajdziesz pod adresem

Checklista tworzenia lepszych reklam+



Dziękuję za uwagę!

Dodaj mnie na LinkedIn!

Krzysztof Marzec 
CEO @ DevaGroup

Trener SEO, Google Ads & Analytics


