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Wstęp 
 

SEO (optymalizacja dla wyszukiwarek) to proces tworzenia, formatowania i 
promowania stron internetowych w taki sposób by zapewnić ich wysoką pozycję dla 
wybranych słów kluczowych wpisanych w wyszukiwarkę internetową przez 
użytkownika. Odpowiednie zastosowanie SEO pozwala przyciągnąć ogromny ruch co 
przekłada się na popularność witryny. 

KlubSeatIbiza.pl to poważna witryna z ogromną ilością unikatowej zawartości która 
znalazła istotną pozycję w swojej niszy oraz ma potencjał, którego konkurencja może 
tylko pozazdrościć.  

Pełny raport techniczny SEO zagłębia się w forum witryny KlubSeatIbiza.pl, analizując 
optymalizację poszczególnych stron, architekturę informacji, konwencję adresów 
URL, problemy techniczne, wartość łączy, protokoły dla robotów wyszukiwarek i inne 
czynniki. Zostało odnalezione wiele obszarów możliwych do poprawienia , co z 
pewnością przyczyni się do wzrostu ruchu na witrynie i zapewni użytkownikom 
lepsze doświadczenia. 

Mam nadzieję że dzięki lekturze tego raportu dowiesz się tyle ile ja się dowiedziałem 
o tej witrynie w trakcie jego pisania. KlubSeatIbiza.pl to wspaniała witryna z wieloma 
elementami do poprawy. 

 

Michał Demut 
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Karta wyników SEO 
Ogólna tabela oceny witryny pod kątem SEO. Analizę przeprowadziłem dla całej 
witryny, natomiast tabela przedstawia wyniki dla wybranych charakterystycznych 
stron. Skala oceny wacha się od 1 do 5-ęciu. 

 Strona główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Tytuły 3 2 2 2 
Opisy meta 1 1 1 1 
Znaczniki H1 3 2 3 3 
Słowa kluczowe w 
tekście 4 4 5 5 

Unikatowa i ciekawa 
treść 4 4 4 5 

Atrybuty alt dla 
obrazków 5 5 5 1 

Konwencje adresów 
URL 3 3 3 2 

Słowa kluczowe 1 1 1 1 
Długość 5 5 5 5 
Parametry 5 3 3 2 
Architektura 
informacji 5 5 5 5 

Hierarchia 
zawartości 5 5 5 5 

Teksy łączy 
wewnętrznych 4 4 4 3 

Sterowanie robotami 
wyszukiwarek 3 3 3 3 

Dyrektywny 
znacznika meta 3 3 3 3 

Wskazówki na temat 
wyszukiwania i 
rozpoznawania 
kanoniczności 

3 5 5 5 

Kanoniczność wersji 
witryny 3 5 5 5 

Ocena łatwości 
otrzymania łączy 4 4 4 3 

Jakość wyglądu 
trony 3 3 3 3 

Jakość użytkowania 4 4 4 4 
Jakość zawartości 5 5 5 4 
Łatwość dostępu 4 4 4 4 
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Statystyki     
Łacza zewnętrzne 

187 w zależności od 
działu 

w zależności 
od działu 

w 
zależności 
od działu 

Łącza wewnętrzne 
601 w zależności od 

działu 
w zależności 

od działu 

w 
zależności 
od działu 

Google Page Rank 2 Przeważnie n/a Przeważnie 
n/a 

Przeważnie 
n/a 

SEOmoz mozRank 
4.06 <2,95;3,74> <2,94;3,17> 

w 
zależności 
od tematu 

SEOmoz mozTrust 
5,51 <5,21;5,25> <5,21;5,22> 

w 
zależności 
od tematu 

Problemy techniczne 3 - - - 
Błędy serwera 3 - - - 
Błąd 403(odmowa 
dostępu) 4 - - - 

Błąd 404(nie 
odnaleziono) 

3 - - - 
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Najbardziej naglące i najistotniejsze zmiany 
Po analizie witryny KlubSeatIbiza.pl doszedłem do wniosków, że największy 
pozytywny efekt przy najmniejszym nakładzie środków przyniesie wprowadzenie 
następujących modyfikacji. 

Poprawna kanoniczność domeny 
Obecnie witryna wyświetla się poprawnie zarówno dla adresu 
http://www.klubseatibiza.pl/forum/ jak i 
http://www.klubseatibiza.pl/forum/index.php . Powoduje to podział wartości łączy 
oraz w niezamierzony sposób duplikuje zawartość witryny. Aby naprawić ten 
problem, należy określić preferowany format adresu i dodać przekierowanie z kodem 
301 drugiego z nich na wybrany główny. Zalecam zastosowanie wersji 
http://www.klubseatibiza.pl/forum/ , gdyż posiada ona większą liczbę łączy 
zewnętrznych a także posiada znacznie wyższą moc ratingową od strony  
http://www.klubseatibiza.pl/forum/index.php więc zastosowanie proponowanej 
wersji oznacza mniejsza stratę na przekierowaniach (zgodnie z aktualnymi danymi 
przekierowania 301 tracą od jednego do dziesięciu procent mocy ratingowej łącza, 
podczas gdy przekierowanie z kodem 302 nie przekazuje jej wcale!) 

Bardziej przyjazne adresy URL 
Obecna wersja adresów URL jest mało przyjazna zarówno dla wyszukiwarek jak i dla 
samych użytkowników gdyż nie wnosi żadnych istotnych informacji odnośnie 
struktury witryny oraz tematu jakiego dotyczy. Struktura adresów URL jest także 
praktycznie niemożliwa do zapamiętania oraz posiada zbyt dużą liczbę parametrów. 

Więcej informacji na ten temat podaję w punkcie dotyczącym słów kluczowych. 

Zmiana tytułu stron 
Dotychczasowe  tytuły stron nie są zbyt dobrze przemyślane ponieważ nie zawierają 
znaczących słów kluczowych które mają wpływ na pozycję w wyszukiwarkach a także 
ponad 54 251 stron zawiera zduplikowane tagi tytułowe co ma także znaczący wpływ 
podczas indeksacji witryny. Zaleca się zmianę domyślnych tytułów stron na te 
proponowane przeze mnie.  

Więcej informacji na ten temat podaję w punkcie dotyczącym znaczników tytułu. 

 

 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/
http://www.klubseatibiza.pl/forum/index.php
http://www.klubseatibiza.pl/forum/
http://www.klubseatibiza.pl/forum/index.php
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Bardziej przyjazne opisy meta 
Obecnie witryna nie posiada opisów meta co znacznie wpływa na ilość ruchu 
przychodzącego z wyszukiwarek. Z powodu ich braków opisy są te generowane 
automatycznie co nie zawsze odzwierciedla w odpowiedni sposób zawartość danej 
strony i nie przyciąga uwagi użytkownika w trakcie korzystania z wyszukiwarki. 

Więcej informacji na ten temat podaję w punkcie dotyczącym opisów meta. 

Wyczyszczenie pliku robots.txt i użycie „noindex, follow” 
Pliki robots.txt dobrze radzą sobie z blokowaniem robotów wyszukiwarek, by nie 
pobierały zawartości stron, natomiast nie blokują umieszczania adresów URL w 
indeksie. Oznacza to, że część stron nie przekazuje swojej mocy ratingowej.  Zalecam 
więc wyczyszczenie pliku robots.txt i zastosowanie ograniczeń w analizie folderów na 
atrybut meta dla robotów „noindex, follow” na tyle ile jest to możliwe. 

Więcej informacji na ten temat podaję w części dotyczącej plików robots.txt 

Wdrożenie sitemap.xml 
Z powodów dość rozległej struktury forum roboty wyszukiwarek mają problemy z 
indeksacją większej ilości stron witryny. Zaleca się wdrożenie mapy witryny i 
udostępnienie jej pod domyślnym adresem: 
http://www.klubseatibiza.pl/forum/sitemap.xml 
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Optymalizacja stron i zawartości 
 Strona główna Strona działu i 

podziału 
Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Tytuły 3 2 2 2 
Opisy meta 1 1 1 1 
Znaczniki H1 3 2 3 3 
Słowa kluczowe w 
tekście 4 4 5 5 

Unikatowa i ciekawa 
treść 4 4 4 5 

Atrybuty alt dla 
obrazków 5 5 5 1 

 

Optymalizacja zawartości to znaczący element w drodze do wysokich pozycji w 
wynikach wyszukiwania. Ta część raportu pozwoli lepiej zrozumieć stan obecny 
witryny i możliwe usprawnienia. 
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Słowa kluczowe 
 

 Strona główna Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Słowa kluczowe w 
tekście 4 4 5 5 

 

Dobór odpowiednich słów kluczowych to sztuka identyfikacji i projektowania stron 
internetowych w taki sposób by pasowały one do słów kluczowych wpisywanych w 
wyszukiwarce internetowej podczas szukania odpowiednich produktów i usług. 

Aby tego dokonać należy przeanalizować konkurencyjność fraz, popularność słów 
kluczowych oraz ocenę ich trafności.  

Należy pamiętać, że słowa kluczowe nie powinny się powtarzać na poszczególnych 
stronach witryny, ale istnieć tylko na stronie docelowej. Nie powinny także 
występować w tekście strony zbyt często. Zalecam wprowadzenie w tekście 
synonimów słów kluczowych ale w sposób taki by całą treść czytało się przyjemnie i 
nie przypominała swoją budową spamu. 

Najlepiej aby te same słowo kluczowe na danej stronie występowało zarówno w 
adresie URL, znaczniku tytułu, opisie meta i treści strony. 

Poniżej prezentuję listę przykładowych proponowanych zmian. 
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Konkurencyjność oraz popularność słów kluczowych 
W tabeli poniżej przestawiam najczęstsze przekierowania z wyszukiwarek 
internetowych do strony głównej forum przy zastosowaniu odpowiednich słów 
kluczowych. 

Zapytanie Wyświetlenia Kliknięcia CTR Średnia pozycja 
seat ibiza 15 000 500 3% 32 
Seat ibiza fl 6 500 90 1% 210 
Ibiza 6l 6 500 60 1% 140 
seat ibiza ii fl 4 500 70 2% 200 
seat ibiza tuning 4 500 35 1% 210 
seat ibiza 6l 3 500 35 1% 310 
Ibiza 6k 3 500 35 1% 160 
Audi 3 500 22 1% 150 
seat ibiza forum 3 000 1000 33% 12 
klub seat ibiza 3 000 1000 33% 77 
Dane z okresu 30.03.2012 – 29.04.2012  

Z danych tych można wywnioskować iż mniej popularne słowa kluczowe dają w 
przeglądarce wyższą pozycję i wyższy procent przekierowań do strony głównej(słowa 
kluczowe zawarte w postach forum). Niestety popularniejsze frazy wpisywane przez 
użytkowników takie jak „seat ibiza” nie prowadzą docelowo do strony forum zbyt 
często a wręcz przeciwnie do konkurencji. Należy także wziąć pod uwagę fakt, iż  
słowa kluczowe zawarte w tabeli nie są zbyt popularne. Z najnowszych danych 
wynika, że istnieją popularniejsze frazy poszukiwane przez internautów zgodne z 
tematyką forum niestety nie prowadzące do niego. 

Proponowane słowa kluczowe zamieszczam poniżej: 

Słowo kluczowe Konkurencja Miesięczne wyszukiwanie 
lokalne (Polska) 

Seat Niska 450 000 
Ibiza Niska 368 000 
seat ibiza Niska 90 500 
seat forum Niska 14 800 
klub seat Niska 9 900 
seat ibiza opinie Niska 6 600 
seat ibiza forum Niska 4 400 
seat cordoba Niska 40 500 
 

Zaleca się aktualizacje słów kluczowych, tytułu topowych stron, adresów URL, opisów 
meta na słowa kluczowe podane wyżej. Proponuję także zastanowić się nad 
wykorzystaniem słowa kluczowego „seat cordoba” gdyż jest to dość trafne słowo 
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kluczowe z wysoką popularnością i niską konkurencją nie odbiegające zbytnio od 
tematu forum. 

Słowa kluczowe w tytule 
Poniżej zamieszczam najlepsze praktyki tworzenia tytułów odpowiednich zarówno 
dla ludzi jak i wyszukiwarek. Słowo kluczowe na którym najbardziej nam zależy 
powinno znajdować się jak najbliżej początku tytułu. 

Obecna wersja nie zalecana: 

Klub SEAT IBIZA Polska &bull; Strona główna forum 
 

Zalecamy natomiast jedną z dwóch wersji szablonu: 

Główne słowo kluczowe – drugorzędne słowo kluczowe | Marka 

lub 

Marka | Główne i drugorzędne słowo kluczowe 

Na przykładzie: 

Seat Ibiza - forum | KlubSeatIbiza.pl 

 

lub 
 
KlubSeatIbiza.pl | seat ibiza forum 

 

Słowa kluczowe w opisach meta 
Aktualnie roboty wyszukiwarek korzystają z losowo generowanego  opisu meta dla 
poszczególnych stron, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. 

Zalecamy zastosowanie statycznych opisów meta dla topowych stron, aby zachęcić 
internautów do odwiedzenia forum oraz wyróżnić słowa kluczowe pogrubioną 
czcionką. 

Działania do podjęcia 
 Trzeba wykonać testy różnych kombinacji tytułów i opisów meta by znaleźć 

optymalne rozwiązanie. 
 Wdrożyć nowe słowa kluczowe. 
 Należy upewnić się czy autorzy i redaktorzy tekstów na stronie  pamiętają o 

słowach kluczowych i o odpowiednim ich rozmieszczeniu podczas pisania 
opracowań. 
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Znacznik tytułów 
 Strona główna Strona działu i 

podziału 
Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Tytuły 3 2 2 2 
 

Według aktualnych danych tytuł strony jest najważniejszym pojedynczym 
elementem strony mający wpływ na wyniki SEO ( jeśli nie uwzględniamy treści 
strony). Słowa kluczowe powinny zawierać się jak najbliższej początku tytułu, jeśli 
zależy nam najbardziej na danych słowach kluczowych lub marki jeśli zależy nam 
właśnie na jej promocji. Tytuł strony powinien mocno skupić się na zawartości  i 
tematyce witryny( pomijając stronę główną) . Tytuł strony to najmocniejszy element 
SEO widoczny w wynikach wyszukiwania który powinien zarówno wzmocnić markę 
jak i zachęcić swoim tekstem do odwiedzenia witryny.  

Ograniczona liczba znaków 
Tytuł strony nie powinien przekraczać siedemdziesiąt znaków (włącznie ze spacjami) 
gdyż po około osiemdziesięciu znakach Google przycina tytuł w wynikach 
wyszukiwania. Ograniczony w długości tytuł wzbudza większe zaufanie więc lepiej 
zachęca do kliknięcia.  

Dotychczas powyższe reguły nie są stosowane w analizowanej witrynie. Witryna 
posiada aż 3,531 stron z zbyt długimi tytułami. 

 Zalecam przeprowadzenie testów jak zmiana tytułów wpłynie na pozycję w 
wynikach oraz liczbę kliknięć internautów. 

Przykładowa struktura tytułów została opisana w dziale Słowa kluczowe w tytule . 

Działania do podjęcia 
 

 Ograniczyć długość tytułów do siedemdziesięciu znaków 
 Wykonać testy pozwalające na ustalenie optymalnej treści tytułów w 

wybranych działach. 
 Sprawdzić zmianę pozycji w wynikach wyszukiwania oraz liczbę kliknięć po 

przeprowadzeniu poprawek. 
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Opisy Meta 
 

 Strona główna Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Opisy meta 1 1 1 1 
 

Opis meta w dzisiejszych czasach nie ma wpływu na pozycję w wyszukiwarkach 
internetowych, jest natomiast bardzo ważnym czynnikiem który zwiększa szansę na 
kliknięcia w  wynik wyszukiwania. Opis meta należy traktować jako darmowe miejsce 
na reklamę, gdzie należy zamieścić informacje promujące daną stronę oraz słowa 
kluczowe. Słowa kluczowe dodatkowo wyróżniane zostają pogrubioną czcionką co 
dodatkową przykuwa oko odbiorcy.  

Opis meta powinien zawierać optymalnie od stu czterdziestu pięciu do stu 
pięćdziesięciu pięciu znaków. 

W witrynie KlubSeatIbiza.pl pominięto całkowicie opisy meta co sprawia iż są 
generowane automatycznie na podstawie treści strony.  

Poprawny opis meta 
Zgodnie z wymienionymi wcześniej zaleceniami w dziale: Słowa kluczowe w opisach 
meta zamieszczam następujące proponowane rozwiązanie np. dla strony głównej: 

<tytuł>KlubSeatIbiza.pl | seat ibiza forum</tytuł> 

<opis meta> Zapraszamy na forum Klubu Seat Ibiza. Dołącz do grona 

osób pasjonującymi się samochodami marki seat i zdobądź karty 

rabatowe na znanych stacjach paliw. </opis meta> 

Różnica między dobrymi a złymi przykładami. 
 Do złych przykładów opisów meta można by zaliczyć opisy które powtarzają treść 
tytułu  albo kończą się tuż przed podaniem istotnych informacji przez co wydają się 
być spamem i nie zachęcają użytkownika do kliknięcia.  

Natomiast dobre przykłady są unikatową treścią która przedstawia w krótki sposób 
zawartość witryny. Celem takiego działania jest zachęcenie użytkownika do poznania 
zawartości strony. 



 

 

   
  
 

16 Prosty Konsulting Pełny audyt techniczny SEO witryny 

Prosty Konsulting Email: pl.dares@gmail.com 

 

 

Działania do podjęcia 
 Wprowadzenie statycznych opisów meta dla topowych stron 
 Znalezienie  sposobu generowania opisów meta pełniejszych i bardziej 

interesujących. 

Znaczniki H1 
 Strona główna Strona działu i 

podziału 
Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Znaczniki H1 3 2 3 3 
 

Znaczniki H1 zapewniają odpowiednią hierarchię informacji na poziomie strony. Choć 
nie są szczególnie istotne dla rankingów, ich siła leży w łatwości zrozumienia strony 
dzięki umieszczeniu w tytule właściwych słów kluczowych.  

Analizowana witryna korzysta ze znaczników od H1 do H6 jednak nie zapewnia 
optymalnej hierarchii informacji.  

 

Przykładowo strona główna korzysta tylko ze znacznika H1 do wyróżnienia tytułu 
forum oraz znacznika H4 do wyróżnienia głównych działów oraz statystyk forum. 
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Proponowana hierarchia informacji na poziomie strony 
 

<H1> Tytuł forum – Najważniejsze słowa kluczowe </H1> 

<H2> Dział forum  - drugorzędne słowa kluczowe</H2> 

<H3>Tytuł podforum  - trzeciorzędne słowa kluczowe</H3> 

<H4>Wyróżnienie słów kluczowych w tekście</H4> 

<H5> i <H6>  mnie istotne elementy witryny i słowa kluczowe 

Działania do podjęcia 
 Należy wprowadzić znaczniki od H1 do H6 aby stworzyć hierarchię zawartości 

witryny. 
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Unikatowa i ciekawa treść 
 Strona główna Strona działu i 

podziału 
Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Unikatowa i ciekawa 
treść 4 4 4 5 

 

Roboty wyszukiwarek cenią strony na których znajduje się unikatowa i ciekawa 
zawartość. Każda ze stron powinna poruszać konkretny temat co więcej powinna 
interesować większą grupę osób. 

Witryna KlubSeatIbiza.pl posiada wiele bogatych treści dzięki udostępnieniu 
użytkownikom forum na którym znajdą wiele ciekawych tematów i rozwiązań swoich 
problemów. 

Aktualność tworzonych stron 
Mechanizmy wyszukiwarek działają w taki sposób, że im częściej zawartość witryny 
jest aktualizowana tym częściej roboty wyszukiwarek będą odwiedzały witrynę w 
poszukiwaniu nowych materiałów. Oznacza to, że wyszukiwarka ceni zawartość 
witryny co zwiększa szansę na zaindeksowanie większej ilości stron. 

QDF - jeden z elementów algorytmu Google odpowiada za priorytetyzowanie 
zawartości dla zapytań, na które najlepiej odpowiada często aktualizowana 
zawartość. Prosto mówiąc często aktualizowana treść witryny obejmie wyższą 
pozycję w wyszukiwarce na wybrane słowa kluczowe, niż witryna która nie jest 
systematycznie aktualizowana nawet jeśli posiada mniej łączy z zewnątrz niż strona 
konkurencyjna. 

 Proponuję wybranie interesujących artykułów oraz użycie ich jako reklamę 
forum na innych witrynach ( utworzenie łączy zewnętrznych) 
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Atrybuty alt dla obrazków 
 

 Strona główna Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Optymalizacja na 
stronie 3 3 3 3 

Atrybuty alt dla 
obrazków 5 5 5 1 

 

Z badań przeprowadzonych przez firmę SEOmoz wynika, iż atrybuty alt bogate w 
słowa kluczowe mają wpływ nie tylko na wyszukiwania obrazów ale także na 
standardowe wyszukiwania. Zalecam zastanowienie się nad odpowiednim 
zastosowaniem atrybutu alt w taki sposób, aby opisywały to co znajduje się na 
obrazie oraz zawierały główne słowa kluczowe.  

Z analizy witryny wynika, iż należałoby poprawić atrybuty alt obrazów dodawanych 
przez użytkowników.  

Działania do podjęcia 
 Wprowadzić słowa kluczowe w atrybucie alt istotne dla wybranej strony . 
 Zachęcenie użytkowników forum do poprawy swoich aktualnych postów 

(atrybutów alt). 
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Konwencje adresów URL 
Konwencje adresów 
URL 3 3 3 2 

Słowa kluczowe 
1 1 1 1 

Długość 
5 5 5 5 

Parametry 
5 3 3 2 

 

Witryna KlubSeatIbiza.pl nie radzi sobie zbyt dobrze ze zastosowaniem konwencji 
adresów URL.  Proponuję zaznajomić się ze wskazówkami w tym rozdziale. 

 

Słowa kluczowe w adresie URL 
 Strona główna Strona działu i 

podziału 
Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Konwencje adresów 
URL 3 3 3 2 

Słowa kluczowe 
1 1 1 1 

 

Zalecamy następującą zmianę z aktualnego adresu URL: 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=25790 

na: 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/dzial/temat/strona1.html 

Powyższy przykładowy adres jest bardziej przyjazny zarówno dla użytkownika jak 
robota wyszukiwarek co pomoże przy odpowiedniej hierarchii podczas indeksacji  
oraz zwiększy trafność w trakcie wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych a 
także zapewnia dobry tekst łącza przy promowaniu witryny na innych stronach 
WWW. 

Działania do podjęcia 
 Wdrożenie bardziej przyjaznych adresów URL. 

 

 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=25790
http://www.klubseatibiza.pl/forum/dzial/temat/strona1.html
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Długość adresów URL 
 Strona główna Strona działu i 

podziału 
Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Konwencje adresów 
URL 3 3 3 2 

Długość 
5 5 5 5 

 

Z wielu badań wynika, iż krótsze adresy URL dla tych samych stron WWW uzyskują 
wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania niż dłuższe adresy URL. Zaleca się aby 
adres URL nie przekraczał siedemdziesiąt cztery znaki. Dłuższe adresy URL są 
automatycznie przycinane co zmniejsza czytelność adresu. Im krótszy adres URL tym 
łatwiej go zapamiętać, podyktować przez telefon , skopiować i wstawić lub 
zastosować w dowolny inny sposób. Efektem tej zmiany jest zwiększona liczba 
kliknięć w taki odnośnik, lepsza użyteczność czy łatwość tworzenia łączy. 

Forum KlubSeatIbiza.pl bardzo dobrze sobie radzi z długością adresów URL. 

Działania do podjęcia  
 Brak( należy pamiętać, aby podczas wdrożenia przyjaznych adresów URL nie 

wystąpił ten błąd oraz  przypadku stosowania sortowań na każdej stronie 
należy dodać znacznik rel=”canonical” ze standardową wersją adresu. 

Parametry adresów URL 
 Strona główna Strona działu i 

podziału 
Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Konwencje adresów 
URL 2 2 2 2 

Parametry 
5 3 3 2 

 

Roboty wyszukiwarek potrafią analizować parametry w adresach URL, natomiast jest 
to o wiele trudniejsze i nie zawsze są poprawnie interpretowane co z kolei powoduje 
powielenie zawartości w indeksie wyszukiwarki. Z tego powodu zalecam stosowanie 
parametrów URL oszczędnie a w najlepszym wypadku jeśli to tylko możliwe w ogóle.  
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W przypadku forum jest to częsty problem w tego rodzaju systemach, gdyż wersję 
wykorzystującą parametry znacznie łatwiej zaimplementować niż bardziej przyjazne 
rozwiązanie dla wyszukiwarek. 

Z analizy wynika, że im bardziej zagłębiamy się w strukturę forum tym większa liczba 
parametrów występuje w adresach URL. Około 4 tys. stron  posiada więcej niż dwa 
parametry w adresach URL. 

Działania do podjęcia 
 Wdrożenie modułu który ograniczyłby stosowanie parametrów w adresach 

URL. 

Architektura informacji 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Architektura informacji 
5 5 5 4 

Hierarchia zawartości 
5 5 5 5 

Teksy łączy 
wewnętrznych 4 4 4 3 

 

Hierarchia zawartości 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Architektura informacji 
5 5 5 4 

Hierarchia zawartości 
5 5 5 5 

 

Hierarchia zawartości to pewien sposób grupowania informacji. Do najczęstszych 
metod grupowania informacji służy menu nawigacyjne, podfoldery i tzw. 
„okruszki”(łącza wskazujące aktualną pozycję w hierarchii). 

KlubSeatIbiza.pl bardzo dobrze sobie radzi  z podziałem zawartości na sensowe i 
logiczne działy.  

Działania do podjęcia 
 Brak 
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Teksty łączy wewnętrznych 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Architektura informacji 
5 5 5 4 

Teksy łączy 
wewnętrznych 4 4 4 3 

 

Teksty łączy wewnętrznych to słowa zawarte między znacznikiem <a> </a> służące 
do określenia zawartości jaką dane łącze wskazuje. Łącza wewnętrzne zapewniają 
algorytmom wyszukiwarek szczególny rodzaj informacji. Wskazują jak powiązane są 
poszczególne strony i informacje. 

Witryna KlubSeatIbiza.pl obecnie posiada zbyt dużą liczbę łączy wewnętrznych z 
średnio dobrze dopasowanymi słowami do zawartości. Zaleca się aby dana strona nie 
przekraczała więcej niż 100 łączy wewnętrznych. Z faktu iż jest to forum, trudno jest 
wdrożyć te zalecenia.   

Działania do podjęcia 
 Próba ograniczenia łączy wewnętrznych na pojedynczej stronie do maksimum 

stu łączy ( np.: poprzez zmniejszenie liczby postów na danej stronie). 

 

Sterowanie robotami wyszukiwarek 
 Strona główna 

forum 
Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Sterowanie robotami 
wyszukiwarek 3 3 3 3 

Dyrektywny 
znacznika meta 3 3 3 3 

 

Z pośród wielu sposobów sterowania robotami wyszukiwarek strona KlubSeatIbiza.pl 
korzysta z pliku robots.txt oraz domyślnego znacznika meta zezwalając na całkowity 
dostęp do zawartości witryny.  Zalecam przeanalizowanie zmian jakie zamierzam 
wdrożyć na korzyść forum poprzez poprawniejszą metodę indeksacji oraz 
zwiększeniu bezpieczeństwa informacji podanych przez użytkowników. 
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Dyrektywy znacznika meta 
Znacznik meta z parametrem „robots” zastosowany na poszczególnych stronach 
pozwala sterować robotami wyszukiwarek na poziomie tych stron.  

Z pośród kilku dyrektyw zalecam wdrożenie następujących: 

 <met name=”robots” content=”noindex,follow” />  

Powyższa dyrektywa zabrania robotowi wyszukiwarki indeksować daną witrynę 
natomiast nie zabrania przekazywania mocy ratingowej do innych stron poprzez 
odnośniki znajdujące się na tej stronie gdzie znajduje się ta dyrektywa. Jest to o wiele 
lepsze rozwiązanie niż zastosowanie pliku robots.txt. To rozwiązanie proponuję 
zastosować np. w module wyszukiwarki na forum, bądź panelu użytkownika aby 
zachować jego  prywatność. 

 

<met name=”robots” content=”index,follow” /> 

Jest to dyrektywa domyślna która zarówno pozwala na indeksację witryny jak i 
przekazywanie wartości innym stronom witryny. 

Działania do podjęcia 
 Zmiana sposobu sterowania robotami wyszukiwarek z metody robots.txt na 

znacznik meta z parametrem „robots” na tyle ile to możliwe. 

Problemy techniczne 
 Strona główna 

forum 
Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Problemy techniczne 
3 - - - 

Błędy serwera 
3 - - - 

Błąd 403(odmowa 
dostępu) 4 - - - 

 
Błąd 404(nie 
odnaleziono) 

3 - - - 
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Naprawienie odnalezionych problemów technicznych  poprawi wyniki witryny w 
wyszukiwarkach oraz polepszy jakość obsługi użytkowników. Poniżej przedstawiam 
listę błędów jakie wystąpiły na witrynie podczas audytu witryny. 

 

 

 

Błędy serwera 
 Strona główna 

forum 
Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Problemy techniczne 
3 - - - 

Błędy serwera 
3 - - - 

 

Kod 503 – błąd serwera 

 

Problem pojawiający się zazwyczaj podczas problemów technicznych serwera na 
którym widnieje dana strona. Jednym z najczęstszych powodów jest przeciążenia 
serwera, czy zaplanowana konserwacja.  Z analizy wynika iż dnia 12.04.2012 
wystąpiło aż 2113 błędów z kodem 503 stopniowo opadając z dnia na dzień. Roboty 
wyszukiwarek będą starały się zaindeksować witrynę w innym terminie. 
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Działania do podjęcia 
 Zalecam monitoring logów na bieżąco w celu sprawdzenia czy był to 

pojedynczy przypadek czy problem pojawiający się notorycznie. Możliwe, iż 
będzie konieczna rozmowa z Administratorem serwera w celu polepszenia 
jakości oferowanych usług.  

 

Błąd 403 – odmowa dostępu 
 Strona główna 

forum 
Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Problemy techniczne 
3 - - - 

Błąd 403(odmowa 
dostępu) 4 - - - 

 

Błąd 403 występuje najczęściej gdy robot wyszukiwarki napotka przeszkodę np: 
system logowania podczas analizy danej witryny, bądź blokadę plikiem robots.txt 
bądź znacznikiem meta. Witryna KlubSeatIbiza.pl stosuje specjalne konta dla 
robotów wyszukiwarek co zapewnia im odpowiedni dostęp do indeksowanej treści. 
Podczas analizy witryny zaobserwowałem 2 błędy typu 403, które natomiast nie są 
szkodliwe a wręcz przeciwnie blokują dostęp do stylów forum. Należałoby się jednak 
zastanowić nad sposobem ich blokowania. Poniżej zamieszczam zrzut ekranu z 
przykładowych kont specjalnych dla robotów wyszukiwarek: 

 

 Działania do podjęcia: 
 Dodanie na tyle ile to możliwe nowych kont dla robotów mniej popularnych 

wyszukiwarek internetowych. 
 Zmiana sposobu blokowania dostępu do zakazanych treści dla robotów 

wyszukiwarek. 
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Błąd 404 – nieodnaleziono pliku 
 Strona główna 

forum 
Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Problemy techniczne 
3 - - - 

 
Błąd 404(nie 
odnaleziono) 

3 - - - 

 

Serwer nie odnalazł zasobów pasujących do żądanego adresu URL. Błąd ten 
występuje zawsze podczas gdy odwiedzający nie potrafi odnaleźć strony która jest 
zainteresowany pod konkretnym adresem URL. Ponieważ wiele razy zdarza się, że 
jednak pomimo braku strony, wysyła poprawny nagłówek HTTP z kodem 200, należy 
wyeliminować ten problem. W ostatnim czasie zanotowano sporo błędów tego typu 
co z kolei powoduje znaczącą stratę mocy ratingowej tych stron. 

 

Działania do podjęcia 
 Wyeliminowanie bądź naprawa(przekierowanie 301) nieprawidłowych 

adresów URL z kodem 404. 
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Wskazówki na temat wyszukiwania i rozpoznawania 
kanoniczności. 

 Strona 
główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Wskazówki na temat 
wyszukiwania i 
rozpoznawania 
kanoniczności 

3 5 5 5 

Kanoniczność wersji 
witryny 3 5 5 5 

 

Jedną z priorytetowych cech powinna być kanoniczność witryny. W tym dziale 
raportu prezentuję aktualny stan witryny. 

 

Kanoniczność wersji witryny 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Wskazówki na temat 
wyszukiwania i 
rozpoznawania 
kanoniczności 

3 5 5 5 

Kanoniczność wersji 
witryny 3 5 5 5 

 

Kanoniczność to sposób dzięki któremu dana witryna widnieje tylko i wyłącznie pod 
jednym adresem URL. Brak kanoniczności ma bardzo negatywny pływ na pozycję w 
wynikach, ponieważ powoduje podział wartości łącza. 

Poniżej zamieszczam porównanie dwóch adresów URL oraz domeny pod kątem 
wartości. 
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Z powyższych danych wynik jednoznacznie iż wersja z przedrostkiem „WWW” 
posiada większą liczbę łączy z zewnątrz oraz posiada wyższą wartość mozRank. 
Obecnie witryna korzysta z przekierowania 301. Jest to jak najbardziej poprawne 
rozwiązanie. Z kolei www.klubseatibiza.pl/forum/ oraz 
www.klubseatibiza.pl/forum/index.php również wyświetlają tą samą zawartość, 
jednak nie jest stosowane żadne rozwiązanie w celu zapewnienia kanoniczności co 
powoduje podział wartości łącza na pół. Ponieważ o wiele trudniejsze jest zdobycie 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/
http://www.klubseatibiza.pl/forum/index.php
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linków z zewnątrz zalecamy zastosowanie przekierowania z kodem 301 z adresu 
www.klubseatibiza.pl/forum/index.php na adres www.klubseatibiza.pl/forum/ . 

Działania do podjęcia 
 Zastosowanie przekierowania z kodem 301 z adresu 

www.klubseatibiza.pl/forum/index.php na adres 
www.klubseatibiza.pl/forum/ .  

 

Uzyskiwanie łączy 
Istnieje wiele metod pozyskiwania łączy. Rozpoczynając od tych złych: kupowanie i 
sprzedaż łączy, nieinteligentne korzystanie z programów do wymiany łączy, 
budowanie farm łączy i itp. Może doprowadzić do kary nałożonej przez wyszukiwarkę 
bądź usunięcie całkowicie z indeksu wyszukiwarki. Z kolei dobre praktyki jak: 
wymiana linkami z podobnie tematycznymi witrynami, zachęcanie do promowania 
witryny przez ich użytkowników, dodawanie witryny do indeksów różnych mniej 
popularnych wyszukiwarek to dobre praktyki przynoszący czysty zysk.  Forum 
KlubSeatIbiza.pl stosuje naturalne metody promowania witryny co jest bardzo 
dobrym przykładem i należy kontynuować te metody. W tym dziale chciałbym 
przedstawić bardziej szczegółową analizę linków zewnętrznych które prowadzą do 
witryny KlubSeatIbiza.pl. 

Działania do podjęcia: 
 Poszerzenie obecnych praktyk na większą skalę. 

Łącza zewnętrzne 
 

Łącza zewnętrzne to najważniejszy element mający wpływ na pozycję w wynikach 
wyszukiwania. Istotą rzeczy jest aby takie łącze posiadało parametr „follow”, 
ponieważ tylko takie łącza są brane pod uwagę przez roboty wyszukiwarek i zostają 
poddane analizie. 

Poniżej prezentuję listę stron które nie stosują się do tej reguły używając znacznika 
„nofollow” podczas promowania witryny KlubSeatIbiza.pl na własnej stronie. 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/index.php
http://www.klubseatibiza.pl/forum/
http://www.klubseatibiza.pl/forum/index.php
http://www.klubseatibiza.pl/forum/


 

 

   
  
 

31 Prosty Konsulting Pełny audyt techniczny SEO witryny 

Prosty Konsulting Email: pl.dares@gmail.com 

 

 

 Zalecałbym porozumienie się z administratorami o zmianę tego parametru w zamian 
za podobny ruch ze strony www.KlubSeatIbiza.pl jeśli dotychczas taka sytuacja nie 
miała miejsca.  

Natomiast wiele wartościowych łączy do witryny generuje ona sama do siebie. 
Sytuacja wyglądałaby lepiej niż obecna gdyby uzyskano podobne lub bardziej 
potężne łącza z zewnątrz. Zalecałbym pamiętanie także o zastosowaniu słów 
kluczowych w anchor text, gdyż obecna sytuacja nie prezentuje się najlepiej. 

 

 Działania do podjęcia 
 Poprawienie parametrów anchor textów z „nofollow” na „ follow” 
 Uzyskanie nowych łączy z zewnątrz 
 Poprawa tekstów anchortext 

 

http://www.klubseatibiza.pl/
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Ocena łatwości otrzymania łączy 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Ocena łatwości 
otrzymania łączy 4 4 4 3 

Jakość wyglądu trony 3 3 3 3 

Jakość użytkowania 4 4 4 4 

Jakość zawartości 
5 5 5 4 

Łatwość dostępu 4 4 4 4 

 

Z licznych badań wynika iż ponad 70% wszystkich czynników które mają wpływ na 
pozycję w wynikach ma związek z łączami. Oznacza to, iż należy zadbać oto aby 
witryna była na tyle interesująca, by inne osoby miały chęć podzielenia się daną 
stroną ze swoimi najbliższymi. W tym rozdziale prezentuję najważniejsze zmiany 
które mogą polepszyć zainteresowanie witryną www.KlubSeatIbiza.pl/forum/ . 

Jakość wyglądu witryny 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Ocena łatwości 
otrzymania łączy 4 4 4 3 

Jakość wyglądu trony 3 3 3 3 

 

Obecna szata graficzna jest domyślną skórką skryptu phpBB co z pewnością świadczy 
o wysokiej przejrzystości oraz czytelności. Forum oparte jest w dużej mierze o 
arkusze stylów dzięki czemu strona poddawana jest szybkiej generacji. Również 
kolorystyka forum jest bardzo przyjazna dla użytkownika. Proponowałbym natomiast 
zastanowić się nad wprowadzeniem nowych ikon przycisków, tematów itp . na 
bardziej związane z tematyką forum. Ta niewielka zmiana pomoże w kategoryzacji 
forum przez użytkownika oraz nada charakteru forum samochodowego.  

Działania do podjęcia 
 Zmiana ikon, przycisków itp. na bardziej odpowiadające forum 

samochodowego. 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/
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Jakość użytkownika 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Ocena łatwości 
otrzymania łączy 4 4 4 3 

Jakość użytkowania 4 4 4 4 

 

W tym podziale „Jakość użytkowania” rozumiemy poprzez użyteczność projektu jak i 
elementy społecznościowe. Forum KlubSeatIbiza.pl zawiera wiele interesujących 
materiałów, jednak pomimo zastosowaniu odpowiednich kategorii czasem trudno 
jest się w tym wszystkim odnaleźć.  

Zalecałbym wprowadzenie niewielkiego i nieinwazyjnego poradnika dla nowo 
odwiedzających. Poradnik mógłby przedstawić w skrócie najważniejsze działy forum, 
tematy godne odwiedzenia oraz ważne aspekty dotyczące Klubu Seat Ibiza oraz 
zachęcić do jego przystąpienia. 

Uważam także iż, pasek nawigacyjny forum jest stanowczo za mały , ponieważ jak to 
forum cechuje się bardzo dużą zawartością rozmaitych tekstów należy pasek 
nawigacyjny wyróżnić w celu łatwiejszej jego lokalizacji. 

 

Działania do podjęcia 
 Wdrożenie systemu powitań nowych użytkowników. 
 Wyróżnienie paska nawigacji z pośród tekstu. 

Wartość zawartości 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Ocena łatwości 
otrzymania łączy 4 4 4 3 

Jakość zawartości 5 5 5 4 

 

Forum www.KlubSeatIbiza.pl szczyci się cenną zawartością natomiast jakość 
prezentowania tej zawartości wymaga kilku drobnych poprawek.    

Ponieważ większość artykułów jest zamieszczana przez samych użytkowników, a 
liczba moderatorów oraz ich czas poświecenia się forum jest niewielka, zalecałbym 

http://www.klubseatibiza.pl/
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zamieszczenie prostego poradnika jak tworzyć nowe tematy wraz z opisem 
podstawowych znaczników formatowania i budowania tekstu. 

Działania do podjęcia 
 Napisanie prostego poradnika odnośnie formatowania i budowania tekstów. 

Łatwość dostępu i współdzielenia 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Ocena łatwości 
otrzymania łączy 4 4 4 3 

Łatwość dostępu 4 4 4 4 

 

Łatwość dostępu i współdzielenia informuje o tym , jak łatwo użytkownik ma 
możliwość na przekazanie informacji za pomocą różnych środków przekazu takich 
jak: email, usta lub media społecznościowe. 

Witryna www.KlubSeatIbiza.pl stosuje obecnie dwie formy z wymienionych powyżej: 
polecenie strony przez portal społecznościowy Facebook oraz czat na stronie. 
Zauważyłem natomiast złą lokalizację modułu polecenia forum drogą mailową. 
Należałoby umieścić go w miejscu bardziej rzucającym się w oczy.  

Działania do podjęcia 
 Zmiana obecnej pozycji systemu mailowego „Poleć stronę swoim znajomym”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klubseatibiza.pl/
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Statystyki forum 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Statystyki     
Łacza zewnętrzne 

187 w zależności od 
działu 

w zależności 
od działu 

w 
zależności 
od działu 

Łącza wewnętrzne 
601 w zależności od 

działu 
w zależności 

od działu 

w 
zależności 
od działu 

Google Page Rank 2 Przeważnie n/a Przeważnie 
n/a 

Przeważnie 
n/a 

SEOmoz mozRank 
4,06 <2,95;3,74> <2,94;3,17> 

w 
zależności 
od tematu 

SEOmoz mozTrust 
5,51 <5,21;5,25> <5,21;5,22> 

w 
zależności 
od tematu 

 

Statystyki przedstawione w tabeli powyżej przedstawiają informację odnośnie 
popularności danej strony, jej trafności, zaufania. Prezentowane dane różnią się w 
zależności od stosowanych narzędzi. Dlatego warto porównać wyniki z kilku źródeł. 

 

 

 

Google Page Rank 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

Google Page Rank 2 Przeważnie n/a Przeważnie 
n/a 

Przeważnie 
n/a 

 

Wskaźnik Google Page Rank jest algorytmem działającym w skali logarytmicznej. 
Ustala względną wartość analizowanej strony WWW, jednak jest tylko jedną z wielu 
metryk stosowanej przez algorytm Google, więc nie należy bezwzględnie tylko nim 
się kierować. Jest natomiast dobrym sposobem na wykrywanie nałożonych kar - w 
przypadku kiedy wskaźnik ten wskazuje wartość równą 0, lub złej architektury 
witryny (braku indeksacji) nie wskazuje jej wcale. 
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Wartość Google Page Rank równym dwa dla witryny KlubSeatIbiza.pl świadczy o 
słabej optymalizacji witryny pod kątem SEO. Pomimo dużego potencjału witryny, 
wyszukiwarka ma problem z poprawną indeksacja witryny. Zanotowano także brak 
wartości PR dla stron tematów, wątków na forum. W takim przypadku należałoby 
jeśli to tylko możliwe ograniczyć linki wewnętrzne na stronie głównej do około 100. 

Działania do podjęcia:  
 Próba ograniczenia linków wewnętrznych na stronie głównej. 

Wartość mozRank 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

SEOmoz mozRank 
4,06 <2,95;3,74> <2,94;3,17> 

w 
zależności 
od tematu 

 

Wartość mozRank to globalny autorytet łącza mierzony w dziesięciopunktowej skali 
logarytmicznej. Wartość ta spełnia podobną rolę do statycznej istotności łącza 
wykorzystywanej przez wyszukiwarki (PageRank). Wyszukiwarki internetowe dają 
najczęściej wyższy priorytet stroną o wyższym autorytecie. Wartość mozRank określa 
ogólny autorytet adresu URL dla szerokiego zestawu zapytań. 

Wartość mozRank ma za zadanie przedstawić demokratyczną naturę Internetu. 
Każde łącze do strony to jeden głos. Strony mogą przekazywać ten głos, umieszczając 
w swej treści łącza do innych stron. Ich głos jest następnie rozdrabniany przez 
kolejną stronę i jej łącza. W ten sposób strony zawierające łącza do wielu stron nie 
mogą zagłuszyć tych z kilkoma łączami do innych stron.  

Działania do podjęcia 
 Zwiększenie liczby łączy z zaufanych źródeł do głębszych partii witryny. 

Wartość mozTrust 
 Strona 

główna 
forum 

Strona działu i 
podziału 

Strona 
tematów 

Strona 
tematu 

SEOmoz mozTrust 
5,51 <5,21;5,25> <5,21;5,22> 

w 
zależności 
od tematu 

 

Wartość mozTrust służy to mierzenia zaufania danej witryny, również mierzona w 
dziesięciopunktowej skali logarytmicznej. Otrzymanie łącza z witryny o dużym 
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zaufaniu (np. strony głównej uniwersytetu lub ministerstwa) to silny wskaźnik 
autorytetu i zaufania.  

Z powyższej tabeli można wywnioskować, iż ocena strony głównej, działów, 
podziałów oraz tematów jest w miarę solidna. Wartość mozTrust nie spada znacząco 
zagłębiając się w strukturę forum co jest dobrym przykładem trzymania wartości 
zaufania dla całej witryny a nie tylko jej części. 

Działania do podjęcia 
 Zwiększenie liczby łączy z wysokiej jakości domen ( o wysokim współczynniku 

zaufania). 

Wnioski 
Witryna www.KlubSeatIbiza.pl/forum/ to potężne forum w bardzo konkurencyjnej 
internetowej niszy. Zawiera niezliczoną ilość cennych materiałów i artykułów 
związanych z marką SEAT. Forum to przyczyniło się nie tylko do powstania 
internetowego kręgu osób pasjonujących się samochodami marki SEAT ale i do 
nawiązania prawdziwych relacji w realistycznym świecie. 

Z tego właśnie powodu jestem dumny i bardzo podekscytowany, że mogłem dokonać 
analizy właśnie tejże witryny. Witryna ma wiele łatwych do wykonania zadań które z 
pewnością przyniosą spore korzyści. 

Życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję za danie mi szansy i możliwości współpracy. 

http://www.klubseatibiza.pl/forum/

