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W firmach produkcyjnych 

produkty – zanim trafią w ręce 

konsumentów – są poddawane 

kontroli jakości. Fabrykę 

opuszczają tylko te, które 

pomyślnie przejdą testy.  

Teksty publikowane w serwisach 

internetowych rzadko są tak 

sprawdzane. Od teraz może się to 

zmienić, bo do Twojej dyspozycji 

oddaję kompleksowy test jakości 

dla tekstów publikowanych na 

stronach WWW. 

Powiesz, że wzorzec z Sèvres 

dobrego tekstu marketingowego 

nie istnieje?  

To prawda. Pewność, który tekst – 

spośród dwóch czy trzech – jest 

najskuteczniejszy, dają tylko testy 

przeprowadzone w serwisie 

internetowym, oparte na reakcjach 

grupy docelowej. Jednak wiedzę o 

tym, że tekst nie nadaje się do 

publikacji i dlaczego, zyskasz już po 

przejściu poniższej checklisty. 

  



  

CHECKLISTA, KTÓRA UMOŻLIWIA SAMODZIELNY AUDYT 

TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA STRONACH 

INTERNETOWYCH  

 

Żeby przetestować jakość tekstów 

publikowanych w serwisach 

internetowych najpierw sprawdź 

czy spełniają podstawowe wymogi, 

takie jak: brak błędów, przejrzystość 

i czytelność, zgodność ze 

standardami SEO. 

W dalszej kolejności oceń czy 

umacniają autorytet i zwiększają 

zaufanie do marki, są 

wartościowe z punktu widzenia 

grupy docelowej, a na koniec zbadaj 

to, co najtrudniejsze, to jest siłę 

ich przekonywania. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gotowy? Start! 

BRAK 

BŁĘDÓW 

PRZEJRZYSTA 

STRUKTURA 

UMACNIANIE 

AUTORYTETU 

ZGODNOŚĆ Z 

ZASADAMI SEO 

DOPASOWANIE 

DO POTRZEB 

SIŁA 

PRZEKONYWANIA 

STRONA 

WWW, KTÓRA  

KONWERTUJE 



  

Bezbłędność 

Zgodność tekstów ze stanem faktycznym oraz ich poprawność stylistyczna i 

językowa to podstawowe kryteria oceny jakości tekstów.  

 

 Teksty nie zawierają błędów merytorycznych. Wszystkie fakty i 

stwierdzenia zawarte w nich są prawdą. 

 

 Teksty są wolne od błędów ortograficznych, stylistycznych i 

literówek 

Żeby pozbyć się literówek i błędów ortograficznych włącz opcję 

sprawdzania języka. Jeżeli to możliwe, daj tekst do przeczytania 

korektorowi. Publikując teksty marketingowe online stosuj podstawową 

zasadę kontroli wewnętrznej – zasadę czworga oczu – która mówi, że 

dwie niezależne osoby powinny sprawdzić każdą ważną czynność – w 

tym wypadku – każdy tekst marketingowy. 

  

  



  

Zgodność z zasadami SEO 

Wiem…Ta checklista miała umożliwić samodzielny audyt jakości tekstów, a 

zgodność tekstów lub nie z zasadami SEO nie wpływa na ich wartość z 

punktu widzenia czytelników. Jednak tekst zoptymalizowany pod kątem 

wyszukiwarek jest łatwiejszy do znalezienia. Warto więc uwzględnić ten 

aspekt w audycie strony WWW, choćby w najbardziej podstawowym, 

opisanym niżej, zakresie. 

 

 Każda podstrona pozycjonowana jest na jedną frazę. 

 

 Tekst zawiera wybraną frazę w tytule strony, opisie meta i nagłówku. 

 

 Śródtytuły zawierają wybraną frazę/ słowa kluczowe. 

 

 Fraza, na którą pozycjonowana jest strona powtarza się w tekście. 

 

 Zdjęcia, wykorzystane w tekście zawierają pozycjonowaną frazę w 

nazwie zdjęcia (słowokluczowe.png) i alt tagach (alt=słowokluczowe). 

 

 Tekst jest wystarczająco długi, żeby wyczerpująco odpowiedzieć na 

pytania grupy docelowej. Składa się z co najmniej 300 słów. 

 

 

  



  

Przejrzystość i czytelność 

 Są osoby (i nie jest ich mało), które nigdy nie czytają tekstów w internecie. 

Jedyne do czego można ich zachęcić to przeskanowanie treści wzrokiem. 

Dlatego tak ważna jest przejrzysta, logiczna struktura. 

 

 Czytelnik może z łatwością znaleźć informacje, jakich szuka. 

 

 Serwis internetowy ma przejrzyste, wyraźnie widoczne menu na górze 

strony. 

 

 Główne menu składa się z nie więcej niż 7 elementów. 

 

 Nazwy poszczególnych kategorii w menu są jednowyrazowe i 

jednoznacznie informują, co czytelnik znajdzie po kliknięciu na nie. 

 

 Linki są dobrze widoczne i jasno informują, gdzie odsyłają. 

 

 Strona główna serwisu internetowego jasno wyjaśnia kim jesteś, co 

robisz, dla kogo to robisz i dlaczego grupa docelowa powinna się tym 

zainteresować. Idealnie, gdyby czytelnik mógł dowiedzieć się tego w 

czasie krótszym niż 5s od wejścia na Twoją witrynę. 

 

 Czcionka jest wyraźna i dobrze kontrastuje z tłem. 

 

 Teksty podzielone są na małe fragmenty, opatrzone nagłówkami. 

 

 Teksty mają logiczną strukturę.   

 

 Zaczynają się wyrazistym nagłówkiem, który jasno informuje o 

najważniejszej zalecie oferowanego rozwiązania. 

 

 Napisane są zgodnie z zasadą odwróconej piramidy – od ogółu do 

szczegółu. W pierwszej kolejności przekazują to, co najważniejsze, dalej 

podając więcej szczegółów i wyjaśnień. Najpierw informują o 

korzyściach, a potem o cechach.       



  

 Nagłówki „same” opowiadają historię – Każdy tekst online podzielony 

jest na małe fragmenty, opatrzone nagłówkami, streszczającymi to, co w 

tekście najważniejsze, informującymi o korzyściach z oferty i 

zachęcającymi do przeczytania reszty tekstu. 

  

 Każde zdanie jest zrozumiałe na pierwszy rzut oka. 

Jeżeli po przeczytaniu zdania czy dwóch nie jest dla Ciebie jasne, co 

autor chciał powiedzieć i dlaczego powinieneś(naś) kontynuować 

czytanie, tekst należy napisać inaczej. 

Jeżeli czytając tekst musisz zatrzymywać się na jakimś zdaniu, czytać je 

powtórnie, żeby uchwycić sens, napisz je inaczej.  

 

 Tekst jest napisany możliwe zwięźle. Nie da się już z niego nic usunąć 

bez szkody dla komunikatu.  

 

Bywa, że z obszernego tekstu trudno jest czytelnikom wyłowić to, co 

najważniejsze. Wtedy należy rozważyć cięcia, popracować nad formą i 

strukturą tekstu. Pamiętaj, że dobra komunikacja to nie tyle to, co 

mówisz, ale to, co z tekstu wynosi grupa docelowa. Innymi słowy pisz 

mniej, by odbiorca wyniósł więcej. 

 

  

 Tekst brzmi jak naturalna wypowiedź. 

Zaczynanie zdań od spójników takich jak: „i, więc, ale” sprawia, że tekst 

mniej przypomina wypowiedź pisaną, a bardziej ustną. Jest to element 

tzw. konwersacyjnego stylu pisania podobnie, jak bezpośrednie 

zwracanie się do czytelnika – „ty”. Naśladuj swobodną, spontaniczną 

wypowiedź, by brzmieć naturalniej i zdobyć uwagę. 

  

  



  

Budowanie zaufania do marki  

Łatwo powiedzieć, trudniej udowodnić. A jeszcze trudniej zdobyć zaufanie. 

Dlatego każde stwierdzenie, jakie wysuwasz poprzyj faktami i danymi. 

Przekonaj o swoim doświadczeniu, wymieniając realizowane projekty i 

szczegółowo je opisując, dzieląc się wiedzą lub świadcząc dla grupy docelowej 

małe usługi za darmo. 

 

 Twoje stwierdzenia potwierdzone są dowodami, takimi jak: case 

studies, opinie klientów, certyfikaty, nagrody, screenshoty, zdjęcia czy 

filmy, które demonstrują sposób działania produktu. 

 

 Teksty są autentyczne, umożliwiają poznanie ludzi, którzy stoją za 

marką nie tylko z zawodowego punktu widzenia, ale także od tzw. 

„ludzkiej” strony. 

 

 

 Teksty wolne są od wodolejstwa, przesady, klisz 

W przeciwnym wypadku oddalają Cię one od zrealizowania celu. Oto 

dlaczego. 

1. Jeżeli czytelnik zauważy, że autor „leje wodę” pomyśli, że nie ma nic 

oryginalnego do powiedzenia, czyli brak mu wiedzy i doświadczenia. 

2. Posługiwanie się kliszami, czyli wyświechtanymi zwrotami, w 

najlepszym razie sprawi, że czytelnik przyjmie tekst obojętnie. W 

najgorszym – poczuje się zniechęcony. Tak, czy inaczej tekst do niego 

nie trafi. 

3. Przesada, składanie obietnic nie do spełnienia nie tylko spowodują, że 

stracisz zaufanie grupy docelowej, ale ktoś może poczuć się oszukany, a 

sprawa może skończyć się w sądzie. 

  

  



  

Rozumienie grupy docelowej 

Dobre zrozumienie potrzeb grupy docelowej jest podstawową czynnością 

przed rozpoczęciem pisania tekstów. Czytelnik, który znajduje pomocne dla 

siebie informacje czuje, że go rozumiesz, a to pierwszy krok do zbudowania 

ciekawej relacji biznesowej. 

 

 Ton wypowiedzi jest dopasowany do potrzeb grupy docelowej. Przez 

Twoje teksty wybrzmiewa Twój unikalny „markowy” ton głosu, który 

najlepiej przemawia do Twojej grupy docelowej.  

 

W zależności od potrzeb ten brand tone of voice może być przystępny i 

konwersacyjny, przyjacielski, a nawet slangowy lub przeciwnie – lekko 

formalny. Ważne, by stosować go konsekwentnie we wszystkich 

kanałach kontaktu. 

 

 Tekst jest przydatny dla grupy docelowej i pomaga jej zrealizować 

cele – zawiera odpowiedzi na pytania, które chciałby zadać klient. 

 

Co może zainteresować grupę docelową:  

 

o informacje czym się zajmujesz i dlaczego czytelnik powinien 

zainteresować się oferowanymi rozwiązaniami dla własnego 

dobra, 

o propozycje rozwiązania jego problemów,  

o wyjaśnienia dlaczego Twój sposób pracy jest skuteczniejszy niż 

sposób konkurencji, 

o informacje, co się wydarzy, jeżeli czytelnik kliknie na call-to-

action. 

  

  



  

Siła przekonywania 

 Jeżeli nie przekonasz ludzi, żeby Ci zaufali, Twoje teksty nie zadziałają. 

Tekst, który konwertuje zazwyczaj spełnia poniższe kryteria. 

 

 Tekst podkreśla najważniejsze zalety oferty.   

                                       

 Tekst jasno tłumaczy, jaką korzyść odniesie czytelnik, który skorzysta z 

oferty. 

 

 Po przeczytaniu tekstu osoba czytająca rozumie, dlaczego warto wybrać 

produkt/ usługę zamiast konkurencyjnych. 

 

 Za każdym razem, kiedy opisujesz cechę produktu/usługi, odpowiadasz 

też na pytanie „i co z tego?”, to znaczy wyjaśniasz, jakie korzyści dana 

cecha zapewnia klientom.  

 

 Tekst budzi emocje.                       

Kiedy piszesz tekst marketingowy odpowiedz na pytanie, które 

prawdopodobnie zadaje sobie każdy czytelnik: “Dlaczego mam to dalej 

czytać?”. Zrób to tak, żeby czytelnik nie tylko zrozumiał, że warto czytać 

dalej, ale także to poczuł. Bez względu na to czy Twoją grupą docelową są 

firmy B2C czy sprzedajesz systemy CRM, albo kredyty dla przedsiębiorstw 

Twoja odpowiedź będzie przekonująca tylko, jeżeli będzie czytelnika 

osobiście dotyczyć. Może coś w rodzaju: 

 „Pomożemy Ci tak obsługiwać klientów, że ich liczba 10-krotnie 

wzrośnie w ciągu najbliższego roku. Podobnie jak Twoja prowizja.”, 

 „Do Twojej branży wchodzi potężny gracz i jeżeli nie podejmiesz 

zdecydowanych działań, odbierze Ci klientów. Podpowiemy Ci, jak 

temu zapobiec.”, 

 „Jedno ukąszenie komara w Tajlandii może wywołać u Ciebie 

śmiertelnie groźną chorobę - malarię. Ten spray Cię przed tym 

uchroni”. 



  

Jeżeli Twój tekst nie wywołuje u czytelników żadnych emocji powinien 

zostać zmieniony. 

  

 Tekst emanuje mocą i pewnością siebie. 

„Staramy się”, „Dążymy do tego, żeby….” – jeżeli używasz takich mało 

przekonujących stwierdzeń zmień swój tekst. Nikogo nie obchodzi co 

planujesz, ani co starasz się zrobić, ale co zrobiłeś i osiągnąłeś oraz 

dlaczego tym, co masz do zaoferowania czytelnik powinien się 

zainteresować dla swojego własnego dobra. Zamiast pisać, co próbujesz 

zrobić i do czego dążysz przekonuj grupę docelową, że świetnie znasz się 

na tym, o czym mówisz i że rzeczy, które masz do powiedzenia są dla 

niego ważne. 

  

 Tekst zawiera call-to-action (CTA). 

Skuteczne CTA to sposób na zwiększenie konwersji i jednocześnie na 

pomoc czytelnikom w realizacji celów. 

 

 Każda podstrona zawiera bezpośrednie wezwanie do działania, na 

przykład: propozycję wypróbowania demo, zaprenumerowania 

newslettera, ściągnięcia e-booka. 

 

 Osoba przeglądająca stronę WWW zawsze ma jasność, jaki jest następny 

logiczny krok. 

 

 CTA jest dobrze widoczne. 

 

 CTA brzmi zachęcająco i jest tak sformułowane, że klient ma jasność, co 

stanie się po kliknięciu. 

 

  

  



  

Co dalej?  

Przejdź przez całą checklistę i dowiedz się, w jakich obszarach Twoja strona 

WWW i teksty wymagają zmian. Ich wprowadzenie natychmiast poprawi 

Twoją konwersję. 

 

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu tekstów?  

Jestem do Twojej dyspozycji  
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