
Nowe wydanie książki, która przybliża i przedstawia krok po kroku zagadnienie content 
marketingu, budowę strategii content marketingowej oraz tworzenie treści do internetu 
i budowanie społeczności wokół marki w serwisach społecznościowych. To pierwsza 
publikacja omawiająca światowe standardy, które są zinterpretowane do wdrożenia 
na polskim rynku. Drugie wydanie zostało poszerzone m.in. o szczegółowe omówienie 
komunikacji w social media, procesu dojrzewania leadów i automatyzacji działań con-
tent marketingowych, porady dotyczące pisania pod smartfony oraz femvertising, czyli 
komunikację skierowaną do kobiet. Książka stanowi poradnik dla marketingowców,
osób zajmujących się PR-em oraz komunikacją i budową marki, social media manage-
rów, blogerów, dziennikarzy oraz właścicieli fi rm.

Autorka, dokonując porównania content marketingu do domu, oprowadza nas po otwar-
tych przestrzeniach i zakamarkach tematu. Czytelnicy znajdą tu informacje nie tylko 
o tym, jak zbudować strategię, ale również praktyczne porady dotyczące tworzenia 
person, webwritingu, najpopularniejszych narzędzi. W książce został omówiony również 
często pomijany problem dystrybucji treści. 

Anna Iller, branded content manager, Grupa Allegro 

Marketing treści nie jest już bezkosztową – lub tańszą – alternatywą dla tradycyjnego 
marketingu. Jeśli nie przywiązujesz swoich konsumentów treścią, stracisz ich na rzecz 
konkurencji. Samo pisanie nie wystarczy, integralnym elementem tego procesu jest 
promocja. Barbara Stawarz-García ma doświadczenie na każdym z tych pól i bardzo 
się cieszę, że dzieli się nim w książce. Polski autor, polskie przykłady, polskie realia. 
Nie pozostaje nic innego, jak korzystać.

Paweł Tkaczyk, Midea

Barbara Stawarz-García – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz marketingu internetowego w Szkole 
Głównej Handlowej. Prowadzi agencję content marketingową Happy Con-
tent. Wcześniej związana m.in. z Hubert Burda Media oraz „Rzeczpospolitą”. 
Pracowała m.in. dla Allegro, Pfi zer, ING Bank Śląski czy LG. Autorka licz-
nych publikacji prasowych i książkowych w zakresie marketingu interneto-
wego. Prelegentka na konferencjach branżowych oraz trener i wykładowca 
na najlepszych uczelniach w Polsce (m.in. SGH, AGH, Uniwersytet SWPS). 
W 2016 roku została wyróżniona przez magazyn BRIEF w rankingu 50 naj-
bardziej kreatywnych osób w biznesie.
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3.1. Treści internetowe rozszyfrowane
Potrzebujesz treści na stronę internetową. To mogą być opisy produktów do sklepu, opis 
Twoich usług czy blog firmowy. Skąd wiedzieć, komu powierzyć swoją komunikację z klien-
tami, bo tym właśnie jest copywriting. Usiądź wygodnie w fotelu, a ja krok po kroku omówię 
specyfikę tekstów internetowych. Wyobraź sobie przytulny gabinet. Dookoła, na wszystkich 
ścianach jest pełno książek (tak, tak, trochę analogowego świata w tym cyfrowym szaleństwie), 
na dużym drewnianym biurku stoi zielona lampa, która daje przyjemne światło, a Ty przy 
kubku dobrej herbaty wchodzisz w królestwo internetowych treści. 

Na szkoleniach z content marketingu lub copywritingu często jestem pytana o to, jaka 
to jest wartościowa i dobra treść? Jak rozpoznać dobrą treść? A pamiętasz swoje pierwsze 
wypracowanie w szkole? Prawdopodobnie polonistka zebrała od uczniów zeszyty, żeby 
przeczytać prace, i oddała już z ocenami w środku. Ile razy zastanawiałeś się w takich sy-
tuacjach, czy aby na pewno poznała się na Twoim talencie? Czy Twój styl jej odpowiadał? 
Być może nie raz wściekałeś się z powodu niesprawiedliwej oceny, ale jednak przez swoje 
doświadczenie i wiedzę nauczycielka raczej była sprawiedliwa w ocenie. Podobnie sprawa 
wygląda z copywritingiem. 

Miałam szczęście, że moja polonistka w gimnazjum była naprawdę wyjątkowym peda-
gogiem. Swoją pracą zainspirowała mnie nie tylko do pisania, ale też do wyboru kierunku 
studiów. Kiedy jednak kilka lat później, w „Rzeczpospolitej”, zderzyłam się z prawdziwym 
warsztatem dziennikarskim, zrozumiałam, że pisanie to nie jest taka łatwa sprawa. Pierwsze 
teksty były kreślone przeze mnie i moich nauczycieli warsztatu dziennikarskiego w taki spo-
sób, że jedyne, co miało sens, to napisanie ich od początku. Niespójne czasy, szyk zdania 
nie taki, odmiana nieprawidłowa, kolejność nie ta, tamto nieprecyzyjne, gdzieś znowu opinia 
z informacją pomieszana… Dramat! 

Trudne początki i znakomici nauczyciele pokazali mi, że copywriting to warsztat. „Lek-
kie pióro” nie wystarczy, by pisać dobre teksty. Niezbędna jest wiedza na temat konstrukcji 
tekstu, znajomość zasad językowych, dopasowanie stylu do odbiorcy oraz zorientowanie 
na cel tekstu. Kiedy mamy wiedzę i doświadczenie, z łatwością przychodzi nam ocenienie 

Gabinet. Webwriting  
– jak pisać teksty  
do internetu
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danego tekstu i rozpoznanie umiejętności autora. Jeśli zaś nie zajmujemy się copywritingiem, 
to oceniamy teksty intuicyjnie, ale wtedy często nie wyłapujemy błędów, które od razu do-
strzeże osoba z doświadczeniem i odpowiednią wiedzą. 

Na rynku dostępnych jest wiele platform, które umożliwiają zamówienie tekstów. Są to 
platformy pod szyldem firm content marketingowych albo usług SEO copywritingu. Różnie. 
To, co mnie najbardziej uderza w ich ofercie, to opcja „wyboru jakości” dla zamawianych 
tekstów. Czyli albo zamawiam tekst wysokiej jakości i płacę więcej, albo zamawiam tańszy 
tekst, ale i jakość będzie wtedy niższa. Moja reakcja? Przepraszam, ale jest dobitna. Nie 
negocjuj jakości swojego tekstu! 

Jak to jest, że firma, w czasach kiedy komunikacja w internecie odgrywa tak istotną rolę, 
może sobie pozwolić na świadome zamawianie tekstów niższej jakości? Jak w ogóle można 
poddawać pod dyskusję jakość oferowanych usług? Albo coś robimy najlepiej, jak potrafimy, 
albo wcale! Podobnie jest z copywritingiem. Nie chodzi mi tutaj o skrajnie niezdrowy per-
fekcjonizm. Wychodzę z założenia, że zrobione jest lepsze od doskonałego, ale jeśli firma 
świadczy usługi tworzenia treści, to nie powinna świadomie oferować ich na niskim poziomie 
jakości. Jeśli autor (albo firma) negocjuje z Tobą jakość tekstu, niech to spowoduje zapalenie 
czerwonej lampki. Profesjonalny copywriting, webwriting, a nawet SEO copywriting, to do-
starczanie treści na najwyższym poziomie, który jest w stanie zaoferować firma. I jakość nie 
powinna podlegać negocjacjom. Dziś zamawianie tekstów pod frazy i pozycjonowanie nie 
ma już sensu. Taka treść się nie sprawdza i bardziej może zaszkodzić niż pomóc. Google daje 
na ten temat również jasne wytyczne – jakość oraz zadowolenie odbiorców są najważniejsze.

3.2. Jak czytamy w internecie
Najtrafniejszej odpowiedzi na to pytanie udzielił Jakob Nielsen – „w ogóle”. Użytkownik 
internetu jest znany z tego, że nie lubi myśleć, nie lubi czytać i nie lubi się domyślać. 

Wyobraźmy sobie ruchome schody. Jedziemy w dół. Stoimy spokojnie po prawej stronie 
i nie utrudniamy ruchu tym, którzy się spieszą. Zamyśleni i znudzeni. Lekko rozkojarzeni, 
błądzimy gdzieś myślami. Pełna rutyna. Tak właśnie wygląda czytanie w internecie. Zaraz, 
zaraz. Kto tu mówi o czytaniu? Tak wygląda przeglądanie internetu i skanowanie kolejnych 
stron. A skanować potrafimy naprawdę szybko, bo już po 50 milisekundach oceniamy, czy 
dana strona jest warta naszej uwagi. Przecież tylko jeden klik dzieli nas od przejścia na 
inną. I nie ma tutaj znaczenia percepcja tekstu z ekranu monitora i to, że na ekranie czy-
tamy o 25% wolniej niż na papierze (iPad o 6,2% wolniej, Kindle o 10,7%). Koncentracja  
to w internecie towar deficytowy. Nicholas Carr w znakomitej książce Płytki umysł. Jak  
internet wpływa na nasz mózg opisuje wiele indywidualnych historii i badań naukowych, 
które opisują i potwierdzają to, co dzieje się z naszym czytaniem, ale też myśleniem. Sami 
naukowcy przyznają się do tego, że czytając dłuższe teksty w internecie, mają ochotę 
przeskoczyć na sam dół. Coraz bardziej przyzwyczajają się do czytania (a co za tym idzie – 
 myślenia) w sposób nielinearny – poszatkowany, poszarpany, wybiórczy. Wiemy również, 
że już sama obecność linków w tekście rzutuje na czytanie tego tekstu ze zrozumieniem. 
Jest rozpraszająca, nawet wtedy kiedy nie klikamy w linki. Te głębokie zmiany zachodzące 
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w naszym umyśle sprawiają, że również do form papierowych nie mamy cierpliwości. 
Czytamy coraz mniej i najlepiej krótsze teksty.

W tworzeniu treści do internetu, a szczególnie w działaniach content marketingowych,  
zależy nam przede wszystkim na tym, żeby te treści docierały do odbiorcy i były przez nie- 
go z przyjemnością konsumowane. Twórcy stron mogą nam pomóc przyspieszyć czytanie  
nie tylko poprzez wdrożenie do tekstów zasad webwritingu, ale także poprzez zastosowanie 
zasad, które są odpowiedzią na zmienioną percepcję tekstu na ekranie komputera w stosunku 
do tego papierowego.

Pierwsza kwestia to szerokość tekstu. W internecie zaleca się ograniczenie szerokości tek-
stu w kolumnie do 400–600 pikseli. Co więcej, taki układ tekstu nie tylko czytamy szybciej, 
ale również nasze oczy są mniej zmęczone, gdy nie muszą pokonywać długiej trasy z prawej 
do lewej strony (mówimy tutaj już o drodze powrotnej na lewą stronę tekstu). Autorzy apli-
kacji Spritz (http://www.spritzinc.com/) zdają sobie sprawę z tego, że to ruch naszego oka 
tak spowalnia czytanie. Standardowo, kiedy czytamy tekst linijka po linijce, czytamy około 
220 słów na minutę. Aplikacja Spritz wyświetla nam tekst w taki sposób, by oko pozostawało 
nieruchome (to tekst się przesuwa), a w ten sposób czytamy nawet 330 słów na minutę. Trzeba 
przyznać, że w użyciu jest to bardzo niepraktyczne, ale jednak pokazuje kierunek, w którym 
będzie zmierzać nauka, by odpowiedzieć na naszą percepcję tekstu na ekranie komputera. 
Każdy rok pokazuje również, że od słowa odchodzimy na rzecz kultury obrazkowej. Nie tylko 
w komunikatach jednokierunkowych nadawca – odbiorca, ale także w konwersacji. Coraz 
częściej emocje wyrażane są poprzez zbiór emotikonów zamiast słów.

Druga kwestia to układ strony. Linia zanurzenia strony (ang. page fold) wyznacza punkt, do 
którego użytkownik widzi stronę bezpośrednio po wejściu, na ekranie swojego komputera, to 
tzw. poziom zanurzenia. Wszystko to, co jest poniżej linii, wymaga przewinięcia strony w dół. 
Według badań prowadzonych przez Jakoba Nielsena, przez 80% czasu, który spędzamy na 
stronie, koncentrujemy się na treściach powyżej linii zanurzenia, a tylko przez 20% czasu na 
całej reszcie, która jest poniżej. 

Pierwsze badania dotyczące scrollowania strony Jakob Nielsen prowadził w 1990 roku, 
a kolejne w 1997 roku. Mówił wtedy, że tworzenie długich witryn nie ma żadnego sensu. 
Najnowsze dane pochodzą z badań prowadzonych w 2010 roku, a wynik wciąż jest aktualny. 
Użytkownik czyta tekst jednoekranowo i nie lubi długich stron. Wszystko, co na stronie jest 
najważniejsze, powinno się znaleźć u góry. I nie dotyczy to wcale strony głównej Google po 
wpisaniu zapytania. Nielsen prowadził badania użyteczności na 541 stronach. 

Według badania Chartbeat 90% użytkowników scrolluje, a wiele osób mówi, że „page 
fold nie istnieje”. Rozumiem również to podejście, a co więcej, uważam, że nie ma jedynego 
słusznego. To, jak zaprojektować stronę, a nawet jak budować strukturę tekstów, zależy od 
bardzo wielu czynników. Przedstawiam różne dane, różne punkty widzenia, a każdy musi 
zdecydować sam, co będzie najlepsze dla danego produktu, usługi czy branży.

Wraz z coraz dłuższym czasem korzystania z internetu użytkownicy nabierają jednak 
nawyków naturalnych dla przeglądania stron internetowych, a nie książek. Uczą się scrollować 
i przeglądać strony. Znajdziemy więc wiele badań, które podważą dane Jakoba Nielsena, 
a linię zanurzenia strony okrzykną mitem. Warto zatem śledzić zachowanie swoich użytkow-
ników i dopasować design, a także budowę tekstów do swojej grupy docelowej. Dziś bardzo 
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modne są strony „one page”, które nie zawierają paginacji i najczęściej są też dosyć długie. 
Dla osób, które w zaawansowany sposób korzystają z internetu, a szczególnie z urządzeń 
mobilnych, nie stanowi to żadnej nowinki, jest raczej środowiskiem naturalnym. Jeśli jed-
nak nasza grupa docelowa korzysta z internetu w sposób bardzo podstawowy, to bardziej 
intuicyjny jest tradycyjny układ. Pomocne jest również dodanie kolorów, które odróżniają 
poszczególne działy strony od siebie.

Heatmapy (dosł. mapy cieplne) strony internetowej są jak czułe miejsca na mapie ciała. 
Sporządzane na podstawie badań eyetrackingowych potwierdzają, że najważniejsze miejsce 
na stronie internetowej znajduje się w górnej części. Dziś eyetrackery wyłapują ścieżkę nasze-
go wzroku z częstotliwością do 60 razy na sekundę (!), więc są to dane bardzo precyzyjne.

Przeglądanie strony można porównać do rysowania wzrokiem litery F. Im coś jest niżej, 
tym mniejsza szansa, że to w ogóle przeczytamy. Skoro czytanie i przeglądanie w internecie 
układa się w literę F, to znaczy, że czytamy od góry do dołu i od lewej do prawej. To dwa 
bardzo banalne, ale ważne wnioski, o których należy pamiętać w budowaniu tekstów oraz 
stron internetowych.

Rysunek 3.1. Czytanie w internecie rysuje się w literę F, co widać na heatmapach
Źródło: Jakob Nielsen, https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/

Pamiętaj, że strony są do przeglądania. Nie do czytania. Walcząc o uwagę „szalenie za-
jętego” użytkownika (CrazyBusy, E. Hallowell, http://amazon.com/CrazyBusy-Overstretched-
Overbooked-Strategies-Fast-Paced/dp/0345482441), który jest otoczony nadmiarem gadżetów 
i informacji, trzeba wiedzieć, jak przykuć jego uwagę. Jak sprostać jego rozkojarzeniu i brakowi 
koncentracji? 

Skuteczną metodą jest wskazanie użytkownikowi, gdzie dokładnie ma spojrzeć. Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu kilku trików. W przypadku zdjęcia czy wideo wystarczy, że 
osoba, która na nim występuje, popatrzy dokładnie tam, gdzie chcesz, aby spojrzał także 
Twój odbiorca, np. na cenę czy wybrany szczegół przekazu. Jeśli chcesz zwrócić uwagę na 
wybraną treść na Twojej stronie, warto zrobić to za pomocą strzałki skierowanej w jej kie-
runku, za którą naturalnie powędruje wzrok użytkownika. 
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Strona WWW, która „nie każe nam myśleć” (Steve Krug, http://helion.pl/ksiazki/nie-
kazmi-myslec-o-zyciowym-podejsciu-do-funkcjonalnosci-stron-internetowych-wydanie-ii-
steve krug,nieka2.htm) i pamięta o zespole deficytu uwagi, na który cierpimy, powinna mieć: 

1) czytelną hierarchię elementów znajdujących się na niej, 
2) podział na funkcjonalne obszary, 
3) wyraźnie oznaczone elementy, które można kliknąć, 
4) zredukowany chaos do minimum. 

Pamiętaj, że funkcjonalna strona internetowa powinna być podporządkowana zachowa-
niom i upodobaniom internautów. A jak wygląda Twoja linia zanurzenia? Również koncen-
trujesz się na górnej partii strony i niechętnie scrollujesz czy wręcz przeciwnie? 

Jak czytamy na smartfonie
Tak jak w inny sposób czytamy na komputerze niż w książce, tak samo różni się czytanie 
na mniejszych ekranach – tabletach czy smartfonach. Okazuje się zatem, że po raz kolejny 
uczymy się pisać na nowo.

Webwriting, czyli copywriting internetowy, przestaje już wystarczać. Kiedyś strona interne-
towa przeznaczona była do korzystania na większych ekranach, a smartfony i strony mobilne 
były jedynie jakąś tam ciekawostką. Zmieniło się to bardzo szybko. Firm, w których mówi się 
„mobile first”, jest coraz więcej. Tak też mówi przede wszystkim Google, który niedostosowane 
do mobilnych urządzeń strony internetowe wręcz lekceważy, a w praktyce obniża ranking 
ich wyszukiwania. Czas więc zacząć stosować smartwriting, czyli copywriting dostosowany 
do smartfonów i ponownie do innej percepcji tekstu. To szczególnie ważne tam, gdzie grupa 
docelowa nie pamięta już o tych dużych, staroświeckich ekranach…

O szybkości działania mówiliśmy przed chwilą, w kontekście tradycyjnych stron inter-
netowych. W wersjach mobilnych jest jeszcze gorzej – tutaj odbiorca już nie zna litości. 
Wszyscy się spieszymy, a już szczególnie w gąszczu informacji, które każdego dnia podrzuca 
nam świat. Ile zatem czasu masz, by przykuć uwagę odbiorcy na smartfonie? 1 sekundę! 
Oznacza to, że jednorazowo powinieneś przekazać około 14 kb na smartfon odbiorcy 
(zakładając korzystanie z 3G), by od razu otrzymał on chociaż częściową zawartość strony. 
Mówimy o tej części strony powyżej linii zanurzenia (ang. above the page fold). Nie ładuj 
więc jednorazowo 100 obrazków, bo użytkownik po kolejnych mijających sekundach  
ucieka. Właściwie to najczęściej ucieka już po pierwszej sekundzie, jeśli cokolwiek nie 
pojawi się na jego ekranie. Nie każ mu czekać.

Kto w ogóle powiedział, że wersja web i mobile powinny korzystać z tego samego kodu 
HTML? „The New York Times” nie wygląda tak samo na papierze jak na ekranie komputera. 
Czemu więc nie może mieć innej wersji mobile? Ale OK, nie każdy jest TNYT i tak naprawdę 
mało kto może sobie na to pozwolić. Po pierwsze, posiadanie wersji responsywnej strony jest 
dzisiaj obowiązkowe (ale to nie oznacza, że dwóch wersji strony, tylko strona jest dostosowana 
do urządzeń mobilnych). Po drugie, jeśli wiemy, że nasza grupa docelowa konsumuje treści 
na smartfonach i tabletach, to koniecznie trzeba pamiętać o zasadach pisania dopasowanych 
do tak zwartego przekazu.
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Zacznijmy od testów strony. Nie masz pewności, czy z Twoją stroną wszystko jest OK? 
Zrób darmowy test zgodności z urządzeniami mobilnymi, by mieć pewność, że wszystko jest 
w porządku. Pamiętaj, że Google bierze to pod uwagę w ocenianiu strony. 

Zgodność możesz sprawdzić pod tym adresem: https://search.google.com/test/mobile-
-friendly. Responsywność to jednak nie tylko kwestia designu. To również kwestia treści!

Na ekranie smartfona najwięcej uwagi zabiera centralna część ekranu. Jak pokazuje po-
niższa heatmapa, centralna i górna część ekranu są najważniejsze. Daje nam to konkretne 
wnioski do m-copywritingu. Wiemy już, jak czytamy na ekranie komputera, a jak przeglądamy 
teksty na smartfonach. To teraz czas na zasady pisania dla tych nośników.

Rysunek 3.2. Czytanie na smartfonach różni się od czytania na ekranie komputera
Źródło: https://www.briggsby.com/how-do-users-interact-with-serps-on-mobile-devices/

3.3. Copywriting internetowy
Nadrzędna zasada, jaką powinien kierować się dobry copywriter, brzmi: pisz tak, aby chcieli 
Cię czytać. I przede wszystkim pisz z myślą o swoim odbiorcy – jego potrzebach, oczekiwa-
niach i zainteresowaniach. Dzięki temu do niego dotrzesz i zaskarbisz sobie jego zaufanie. 
A stąd już krok do zrealizowania założonych celów. 

Internet wypełniony jest treścią w dużej mierze przeciętnej jakości. Co dwa dni tworzymy 
tyle danych, ile powstało od początku świata do 2003 roku. A analitycy przewidują, że do 
2020 roku ta liczba zostanie pomnożona 50 razy! To oznacza jedno – konieczność tworzenia 
wartościowych treści, które zainteresują klienta i wzmocnią intencje zakupowe. 

Skup się na głównym przekazie! Co prawda, sieć ma nieograniczone możliwości i tak 
jak papier, przyjmie wszystko, ale fakty są takie, że nie da się w jednej publikacji przekazać 
wszystkiego. Dlatego punktem wyjścia powinien być przekaz główny, który nada sens całości. 
A zatem postaw swojemu tekstowi cel decydujący (cel ważny, najważniejszy!), który będzie 
znacznie wyżej niż cel korzystny (cel mniej istotny). To na celu decydującym skup się w swoim 
tekście, a skupią się też na nim Twoi czytelnicy. 
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Pomocne mogą okazać się przykłady wielu wystąpień publicznych, rozpraw czy po pro-
stu artykułów, których myśl przewodnia, od której się zaczynały, jasno wskazywała, czego 
spodziewać się po dalszej części: 

1. „Marketing dźwignią handlu” – to z kolei jeden z moich ulubionych tego typu slo-
ganów, które są często powtarzane. Co więcej, im dłużej zajmuję się działaniami 
marketingowymi, tym bardziej utwierdzam się w prawdziwości i skuteczności tego 
niepozornego hasła. 

2. „Chodzi o gospodarkę, głupcy!” – hasło Billa Clintona z kampanii prezydenckiej 
pozwoliło mu nie tylko wygrać wybory, ale także zostało w pamięci ludzi, którzy 
powtarzają je niemal na całym świecie. 

Bill Clinton, nazywany „politycznym kujonem”, chętnie skupiał się na wielu problemach, 
o które pytały go media, i przeważnie ulegał medialnemu spektaklowi. James Carville, jako 
jego główny doradca, wiedział z kolei, że w czasie recesji, w której pogrążona była amerykań-
ska gospodarka, przyszły prezydent musi jawić się jako ten, który przeciwstawi się problemom 
społeczeństwa. Hasło „gospodarka, głupcy” skierowane było de facto do sztabu wyborcze-
go, który – jak to bywa w przypadku ogromnej grupy ludzi – lubił się rozczłonkowywać.  
Skutecznie podziałało jednak także na odbiorców. 

Prostota i przekazywanie jednej, głównej myśli ma ułatwić zapamiętywanie przekazu 
przez odbiorcę, a tym samym zwiększać skuteczność tekstów w internecie. Trudno jednak 
być zwięzłym w swoich tekstach, jeśli autor jest ekspertem w danej dziedzinie i chce poruszyć 
wiele wątków, wtajemniczyć czytelnika w meandry swojej pracy i opisać niuanse rządzące 
jego codzienną pracą. 

Jeśli w swoich tekstach internetowych chcesz być zrozumiały, oderwij się od swojej wie-
dzy. To pomoże Ci postawić się na miejscu czytelnika, który nie ma tak szerokiego spojrzenia 
na dany temat jak Ty, i ułatwi tłumaczenie złożonych kwestii. Pamiętaj, że rzeczy oczywiste 
dla Ciebie nie są tak samo oczywiste dla Twojego odbiorcy. Opisując złożone tematy, staraj 
się posługiwać sprawdzonymi schematami i odwołaniami do codziennego życia. Korzystaj 
z siły przysłów, które w zrozumiały dla danego społeczeństwa sposób opisują rzeczywistość. 
Stosuj porównania i analogie. 

Wciągający tekst ma taką strukturę, która z każdym kolejnym zdaniem zaciekawia czy-
telnika. Nieważne, czy piszesz teksty na landing page, post na blogu czy może e-booka. 
Zobacz, jak być przekonującym i wiarygodnym dla swoich czytelników dzięki odpowiedniej 
strukturze tekstów. 

Oto 6 wskazówek, jak napisać przekonujący tekst w sieci: 

1. Skoncentruj się na swoim odbiorcy. Już w pierwszym zdaniu powiedz mu, dlaczego 
w ogóle powinien przeznaczyć czas na czytanie Twojego tekstu. Złóż mu ważną 
obietnicę na początku (tytuł + pierwszy akapit, czyli lead) i nigdy nie zostawiaj go 
z pytaniem, czy powinien zwracać uwagę na Twój tekst (po co mam to czytać?).  
Pamiętaj też, że 8 na 10 osób czyta nagłówki, ale tylko 2 na 10 osób czyta pozostałą 
część tekstu. 
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2. Bądź wiarygodny dla odbiorcy. Swoje twierdzenia wygłaszaj wyraziście i pewnie, 
ale zawsze wyjaśnij czytelnikowi przyczyny swoich tez. Nie posługuj się ogólnymi 
stwierdzeniami i argumentacją: „bo tak”, ponieważ stracisz wiarygodność. Podawaj 
konkretne fakty i przykłady. Uzasadniaj swoje zdanie. Pamiętaj, że 8 na 10 osób czyta 
nagłówki, ale tylko 2 na 10 – pozostałą część tekstu. 

3. Swoją wiarygodność najlepiej podeprzeć danymi statystycznymi, dostępnymi bada-
niami na dany temat czy też opiniami ekspertów. Liczby i twarde dane przekonają 
Twojego czytelnika. 

4. Teraz czas wrócić do czytelnika – czy do tego momentu udało Ci się go zaangażować 
w tekst? Czy możesz coś jeszcze dla niego zrobić? Pamiętasz o obietnicy z początku 
tekstu? Dotrzymaj słowa. 

5. Czas na złożenie oferty. Kiedy już zadbałeś o interesy swojego czytelnika, możesz 
zająć się sprzedażą i wezwaniem do działania (CTA – Call To Action). Niezależnie od 
tego, czy sprzedajesz produkt czy usługi, to jest najlepszy czas na to, by śmiało zapre-
zentować się przed swoim odbiorcą. Przykułeś jego uwagę, przekazałeś mu dawkę 
wiedzy, teraz jest Twój moment. 

6. Podsumuj tekst, wróć jeszcze raz do swojej obietnicy i pokaż, jak ją spełniasz. 

Jedną z niewielu zasad, którą możemy przenieść z tradycyjnej prasy do internetu, jest 
zasada odwróconej piramidy. Zobacz, na czym ona polega i jak pisać teksty, które odpowia-
dają percepcji tekstu z ekranu. 

Rysunek 3.3. Odwrócona piramida dziennikarska
Źródło: opracowanie własne.

Dla wprawionego copywritera sprawa tworzenia treści jest prosta – zaczynać od sedna 
sprawy, bez owijania w bawełnę. Tak właśnie można streścić zasadę odwróconej piramidy. 
Większość autorów ma jednak z tym problem. Teksty często zaczynają się od gry wstępnej 
w postaci truizmów, delikatnego oswajania czytelnika z tematem albo zawiłego wprowadzenia. 
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Użytkownicy w internecie najczęściej czytają tytuł, lead (wprowadzenie do tekstu), a naj-
wytrwalsi docierają do pierwszego akapitu. W tym miejscu z autorem zostaje już naprawdę 
niewielu czytelników. Zaczynaj więc swoje teksty od pisania najważniejszych informacji, 
a dopiero później wchodź w szczegóły i rozwijaj wątki poboczne. Stosuj zasadę Pareto 
w tekście – 80% informacji w pierwszych 20% tekstu. 

Geneza odwróconej piramidy ma swoje miejsce w prasie drukowanej, która to z kolei 
ma ograniczenia, jeśli chodzi o objętość. Autor musi się liczyć z tym, że jego tekst zostanie 
skrócony, jeśli w całości nie zmieści się na szpaltach gazety. W internecie mamy z kolei 
nieograniczoną powierzchnię, co jednak nie oznacza, że możemy zapomnieć o odwróconej 
piramidzie. Zarówno w copywritingu, jak i w content marketingu najważniejszy jest użyt-
kownik i to jemu powinien być podporządkowany tekst. A nasz użytkownik zazwyczaj jest 
leniwy, czyta niewiele i skanuje teksty. 

Dlatego: 

1) zaczynaj tekst od najważniejszych informacji,
2) przykuj uwagę odbiorcy na samym początku,
3) zapomnij o poetyckich wstępach,
4) unikaj truizmów.

Jeżeli zajmujesz się pisaniem tekstów, to Twoim zadaniem jest zaspokojenie potrzeby na 
wiedzę czy informację Twoich czytelników. Pomoże Ci w tym dziennikarska zasada 5 pytań. 

Z tekstu informacyjnego, w przeciwieństwie do szeroko pojętej publicystyki, odbiorca 
chce wynieść najważniejsze i konkretne informacje na prezentowany mu temat. Świetnym 
sposobem na odpowiednią konstrukcję tekstu, aby nie pominąć żadnego wątku, a jednocze-
śnie prowadzić swojego czytelnika po tekście, jest zasada 5 pytań: 

1) co…, 
2) kto…, 
3) gdzie…, 
4) kiedy…, 
5) dlaczego, po co, w jakim celu… 

Jeżeli zadamy sobie w czasie pisania tekstu te pytania (istotna jest również kolejność), to 
możemy być spokojni, że przekazaliśmy najistotniejsze informacje naszemu odbiorcy.

Zasada 5 pytań sprawdzi się w tekstach informacyjnych, relacjach czy też zapowiedziach. 
Jej połączenie z zasadą odwróconej piramidy to przepis na rzetelny i solidny tekst. 

3.4. Zasady webwritingu
Webwriting warto stosować nie tylko w tekstach internetowych. Obowiązuje również w co-
dziennej korespondencji oraz w e-mail marketingu. Wszędzie tam, gdzie tekst jest czytany 
przez użytkowników na cyfrowych nośnikach, bo to tam percepcja tekstu jest inna niż 
w przypadku tekstu na papierze. 
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Skoro wiemy już, że w internecie właściwie w ogóle nie czytamy, a jedynie przeglądamy 
strony internetowe, to warto wiedzieć, jak dopasować pisanie tekstu do zachowania użytkowni-
ka przed ekranem komputera. Webwriting rządzi się swoimi prawami. Najważniejsze z nich to: 

1. Zwięzłość i rzeczowość 
Podstawową umiejętnością, jaką musi posiąść webwriter, jest pisanie tekstów zwięzłych. 

Im więcej treści, tym większy deficyt uwagi. Teksty w internecie obowiązuje ta sama zasada, 
co w modzie – mniej znaczy więcej. 

Jakob Nielsen zaleca skrócenie gotowego już tekstu, który był publikowany np. w tra-
dycyjnym wydaniu magazynu papierowego, o nawet 50 do 25%. Dziś jednak – w dobie  
algorytmów Google’a – skracanie tekstów nie ma sensu. Ważne, by pamiętać o odwróconej 
piramidzie dziennikarskiej, bo to jest złotym środkiem między zachowaniem użytkownika, 
a zasadami którymi rządzą się algorytmy Google’a – natomiast temat długości tekstu szcze-
gółowo omawiam w tym rozdziale. 

2. Atrakcyjność
Z tekstami internetowymi jest jak z randką. Czasem zdarza się prawdziwa perła. I podob-

nie jak w przypadku randki – jeśli jest udana, chcemy, by trwała długo – tak jak w przypadku 
tekstów internetowych, jeśli są dla nas atrakcyjne i dobrze nam się z nimi obcuje, poświęcamy 
im więcej czasu i uwagi. 

Długi tekst może odnieść sukces, jeśli porusza ciekawy temat, przedstawiony w oryginalny 
sposób i ukazuje niebanalne podejście autora. O takich tekstach mówimy, że same się czytają. 

3. Użytkowość 
Czy tekst, który teraz czytasz, może Ci się do czegoś przydać? Sądzę, że tak. Na tym 

właśnie polega jego użytkowość. Spełnia on określoną funkcję, zaspokaja potrzebę. Krótko 
mówiąc, edukuje i jest przydatny. W internecie – poza kontaktem z innymi użytkownikami 
– głównie szukamy informacji. Dlatego właśnie teksty użytkowe mają największą szansę na 
odniesienie sukcesu. Zaczynaj pisanie tekstów od ułożenia dobrego tytułu, który będzie od-
powiadał na potrzeby Twoich czytelników, a wtedy wszystkie Twoje teksty będą użytkowe. 

4. Przejrzystość 
Przejrzysty tekst czyta się szybciej i sprawniej. Czytelnik jest delikatnie oszukany i nawet 

nie zdaje sobie sprawy z tego, że zajmuje go tak męcząca czynność, jaką jest czytanie. Przej-
rzystość tekstu można zwiększyć poprzez:

 ▄ częsty podział na akapity (jeden wątek – jeden akapit), 
 ▄ śródtytuły (informacyjne, stanowiące mikrotreść), 
 ▄ wyliczenia (pomagają w zapamiętywaniu treści i porządkowaniu myśli). 

5. Czytelność 
Czytelność to cecha, która w dużej mierze odnosi się do estetyki tekstu internetowego. 

Czytelny tekst jest bardziej zrozumiały, nie rozprasza uwagi czytelnika i cieszy oko. Czytelność 
tekstu można zwiększyć przez: 
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 ▄ wyrównanie tekstu (do lewej strony; nigdy nie wyśrodkowujemy i nie wyrównujemy do 
prawej strony; unikamy także justowania tekstu), 

 ▄ kolor czcionki i tła (łatwiej się czyta ciemną czcionkę na jasnym tle – nie odwrotnie; 
wyjątkiem są wersje stron dla osób słabowidzących), 

 ▄ wybór czcionki (bezszeryfowa, w rozmiarze 12–14, do wersji responsywnych 16; unikamy 
kursywy), 

 ▄ proste zdania (pojedyncze, krótkie – od około 10–20 słów; jak ognia unikamy zdań wie-
lokrotnie złożonych). 

6. Hipertekstowość 
Linki umożliwiają nam czytanie multilinearne. Dzięki hipertekstowi możemy podążać 

wieloma ścieżkami w internecie. I choć niektóre badania wskazują, że linki w tekście roz-
praszają i potęgują deficyt uwagi, to jednak ja wyznaję zasadę: „The link is the essence of the 
World Wide Web”. 

Linki osadzone w tekście zawsze powinny być wyróżnione (kolor, podkreślenie bądź jedno 
i drugie). Warto również stosować linki rekomendujące pod tekstem, zwłaszcza jeśli zależy 
nam na zatrzymaniu użytkownika na naszej stronie. 

Link powinien być opisany frazą lub całym zdaniem. Zapominamy o zwrotach typu 
„kliknij tutaj”, „więcej”, „tu”. Użytkownik chce wiedzieć, gdzie zaprowadzi go dany link. Jeśli 
po otwarciu linku pojawia się plik np. PDF, taka informacja również powinna być widoczna 
dla użytkownika. 

7. Konwersacyjność 
Podstawową cechą internetu jest interaktywność. Teksty internetowe mają pobudzać 

do dialogu i wymiany myśli. Zachęcanie na końcu tekstu do podzielenia się opinią zwiększa 
liczbę komentarzy. Konwersacyjność tekstu możemy również zwiększyć poprzez: 

 ▄ stosowanie strony czynnej, 
 ▄ używanie czasowników (nadają dynamizmu i są nośnikiem informacji), 
 ▄ pisanie na „Ty”, które zmniejsza dystans,
 ▄ przewidywanie pytań internautów (zadawanie ich np. w śródtytułach).

3.4.1. M-copywriting, pisanie na smartfony
Jak pisać na smartfony? Krótkie nagłówki. O ile na ekranie komputera możemy sobie pozwolić 
na dłuższe tytuły, o tyle w przypadku smartfonów dyscyplina w słowach zdecydowanie jest 
wskazana. Tytuł jest najważniejszy i powinien przykuć uwagę odbiorcy jako pierwszy, ale im 
będzie krótszy, tym lepiej! Nie zapominaj jednak, że najlepiej sprawdzają się tytuły nośne 
informacyjnie (takie, które mówią, o czym jest tekst), np. wyliczanki.

Jeszcze krótsze akapity. Wskazana długość akapitów w webwritingu to 4–6 linijek.  
Ze względu na mniejszy ekran smartfona te akapity w smartwritingu skracamy jeszcze 
bardziej. Z czasem przestaną nas dziwić akapity, które składają się z jednego zdania. 
Krótkiego zdania!
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Krótkie zdania. Skoro jesteśmy przy zdaniach, to nie sposób nie wspomnieć, że zarówno 
na ekranie komputera, jak i smartfonu, im krócej tym lepiej. Budujemy zdania krótkie i po-
jedyncze. Unikamy wielokrotnie złożonych i długich. I już!

Więcej za mniej. W smartwritingu nie chodzi o to, by pisać mniej. Chodzi o to, by pi-
sać lepiej. Pilnuj tempa w tekście, stosuj czasowniki, nie zanudzaj. Rzucaj konkretami jak  
Jakub Cyran dowcipami.

Stosuj wypunktowania. Długie teksty są wartościowe, ale warto je przełamywać od-
powiednią strukturą, m.in. poprzez częste wypunktowania. Ta zasada obowiązuje więc  
w webwritingu i m-copywritingu.

3.4.2. Neuromarketing na smartfonie

Wiele odpowiedzi na pytania o treści mobilne daje nam neurobiologia. Wielkość smartfona 
nie tylko wpływa na układ treści, ale także na nasz emocjonalny odbiór przekazu.

Ośrodek SalesBrain porównał reakcje na kampanie reklamowe w telewizji oraz na ekra-
nach smartfonów. Badacze zauważyli, że niektóre klipy powodują znacznie silniejsze reakcje 
emocjonalne na urządzeniach mobilnych.

Powód jest prozaiczny – ludzie trzymają smartfony bliżej oczu niż telewizory czy ekrany 
komputerów. Większą emocjonalność będą też wzbudzać twarze, pod warunkiem że są 
blisko twarzy. Zwróć uwagę na reklamy telewizyjne. Nie bez powodu twarze są do nas tak 
zbliżone – mają być duże, wyraziste i sprawiać wrażenie bliskości. To wszystko pozytywnie 
działa na naszą podświadomość.

Ciekawe badania prezentuje również dr A.L. Pradeep w książce Mózg na zakupach. 
Neuromarketing w sprzedaży. Autor podkreśla zdecydowanie większą uważność, którą daje 
odbiorcy smartfon, i jej przewagę nad emocjonalnością przekazu. Wszystko to za sprawą 
małego ekranu, który jest bardziej wymagający, jeśli chodzi o odbiór treści, ale również, z tego 
samego powodu, będzie wzbudzał mniejsze emocje.

A jakie treści przykuwają uwagę na smartfonie? 

1. Łamigłówki. Nasz mózg wytężony do uwagi poprzez mały ekran chętnie zaangażuje 
się w zagadki, pytania czy quizy. Wbrew pozorom lubimy być zmuszani do poruszania 
szarymi komórkami. 

2. Świetnie sprawdzają się również znane schematy. Spójność wizualna w kilku kanałach 
działa pobudzająco na odbiorcę.

3. Treści informacyjne. Mały ekran i poszukiwanie informacji przez użytkowników 
zdecydowanie sprzyjają komunikacji merytorycznej. Twarze i emocjonalność mogą 
działać lepiej na dużym ekranie.

4. Komunikacja wizualna. Tak. Zawsze i wszędzie. Nie tylko na smartfonie. Tutaj nie ma 
zmiłuj – zdjęcia, wideo, grafiki, infografiki… Działaj! Teraz! Już!
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3.5. Google is king
Czy wiesz, że wyszukiwarka bierze pod uwagę setki czynników do określenia pozycji wi-
tryny w tzw. SERP (Search Engine Result Page)? Analizowane są zarówno czynniki onsite, jak 
i offsite. Liczy się nie tylko zawartość serwisu, ale również to, jak użytkownik na nią reaguje, 
a dokładnie to, jak wygląda profil linkowy danego serwisu czy artykułu, jak te treści są odbie-
rane w social media itd. To tylko niektóre z czynników decydujących o tym, czy będziemy 
w czołówce wyników wyszukiwania. 

Jeśli przyjrzymy się historii rozwoju content marketingu, to największy rozkwit przypada na 
moment rozwijania i aktualizowania algorytmów Google’a. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, 
że to Google dyktuje tutaj zasady gry, a wielką popularność wśród narzędzi e-marketingowych 
content marketing zawdzięcza właśnie algorytmom. To nie jest tak, że zaczęliśmy czytać co-
raz więcej i wszyscy zapragnęli więcej treści. To przede wszystkim Google jest pożeraczem 
treści i nimi się karmi. Zmienił się oczywiście też sposób poszukiwania informacji, produktów, 
a wreszcie decyzji zakupowych konsumentów. To wszystko stoi za tworzeniem treści w takich 
ilościach, jakie dziś mamy w internecie.

Panda, Pingwin, Koliber… brzmi jak wycieczka po zoo, ale lepiej nie mieć bliskiego i niemi-
łego spotkania z algorytmami Google’a, a tak się właśnie nazywają. Robi się nieprzyjemnie, gdy 
przy kolejnych aktualizacjach algorytmu okazuje się, że nasza strona z perspektywy Google’a 
jest kiepska i spada w wynikach wyszukiwania. Ale może też być bardzo miło, kiedy Google 
doceni naszą stronę i treści, które mamy, a wtedy poprawiamy się w wynikach wyszukiwania.

3.5.1. Czego nie lubią algorytmy Google’a
1. Duplikaty treści
Google uwielbia treść unikatową. Duplikaty są to skopiowane informacje prasowe, 

depesze agencyjne, opisy produktów w sklepach internetowych (jeśli inne sklepy lub pro-
ducent mają takie same itd.) – po prostu taka sama treść, która istnieje już na innej stronie 
internetowej.

Masz duplikat, czyli tę samą treść w obrębie swoich własnych dwóch stron? Użyj na jednej 
z nich linku kanonicznego (Canonical URL), by Google nie postrzegał Cię jako plagiatora. 
Głupio byłoby oberwać za swoje własne teksty.

A co jeśli chcesz zrobić tzw. przedruk tekstu i opublikować go na innej stronie? Poczekaj 
dwa tygodnie od publikacji oryginału i dodaj wzajemne linkowanie do tekstów.

2. Treść przeładowana słowami kluczowymi
Jeśli wydaje Ci się, że im więcej słów kluczowych, pod którymi chcesz się wysoko po-

jawiać w Google, tym lepiej, to błąd. Wskaźnik nasycenia słowami kluczowymi to już prze-
szłość. Stron przeładowanych keywordami Google nie lubi, ale docenia Topical Authority, 
o czym niżej.
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3. Treść krótka?
To bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ Google nie daje konkretnych wytycznych co 

do długości tekstu. Jeśli treść jest krótka, ale świetna i ma duże zaangażowanie, to długość nie 
ma znaczenia. Analizy growth hackerów pokazują jednak, że chętniej dzielimy się dłuższymi 
treściami i to one zyskują większe zaangażowanie. O długości treści przeczytasz w dalszej 
części w tym rozdziale.

4. Czego jeszcze nie lubi Google
Inne aspekty, poza treścią, które w podstawowym wymiarze należy brać pod uwagę, by 

dogodzić Google’owi, to:

 ▄ Czas ładowania się strony (im szybciej, tym lepiej oczywiście).
 ▄ Strona responsywna (obowiązkowo!).
 ▄ Strona przeładowana reklamami – zapomnij!
 ▄ Brak integracji z social media.

3.5.2. Jaką treść lubi Google
1. Treść unikatowa
Skoro Google nie lubi duplikatów, to logiczne, że należy karmić algorytmy Google’a 

unikatową treścią. Pod treścią kryją się nie tylko słowa, ale też zdjęcia i wszelkie multimedia.

2. Treść wyczerpująca
Topical Authority określa, czy dany serwis internetowy wyczerpuje dany temat. Czyli 

zwracamy uwagę nie tylko na słowa kluczowe, ale też słowa powiązane z danym tematem, 
tak by go wyczerpać. Mamy na przykład słowo kluczowe „grypa”. Powiązane słowa, poszu-
kiwane i ważne, to:

 ▄ gorączka,
 ▄ szczepionka na grypę,
 ▄ grypa w ciąży,
 ▄ leczenie grypy,
 ▄ powikłania po grypie,
 ▄ grypa u dzieci.

Dobrze, jeśli każdy tekst opisuje dane zagadnienie, a tym samym serwis wyczerpująco 
pokrywa dany temat. Ponieważ tematy są ze sobą powiązane, to dobrze, by zapewnić im 
też wzajemne linkowanie.

3. Treść świeża i ponadczasowa
Google lubi zarówno treści ponadczasowe, jak i dokarmianie serwisu newsami. Evergree- 

ny to teksty, które zawsze będą generować ruch organiczny na stronie, ale newsy budują 
zaangażowanie, mogą wywołać szum, zwiększać ruch, zdobywać także linki, a to wszystko 
zapunktuje u wujka Google’a.
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Rysunek 3.4. Topical Authority dla strony oferującej wyjazdy na Kubę
Źródło: opracowanie własne.

3.5.3. Porozmawiaj ze swoim smartfonem
Coraz częściej zaczynamy rozmawiać z naszymi urządzeniami, np. ze smartfonem, kiedy 
wykorzystujemy wyszukiwanie głosowe, a jednym z rozmówców jest wyszukiwarka Google. 

Google zmienia się cały czas, wprowadzając nowe, bardziej udoskonalone algorytmy 
w jednym celu. Celem jest bycie jeszcze bliżej użytkownika – jego potrzeb i oczekiwań.  
Po to żeby być na wyciągnięcie ręki, kiedy ten ma jakiekolwiek pytanie. 

We wrześniu 2013 roku gigant z Mountain View wprowadził nowy algorytm, o nazwie – 
Koliber (Hummingbird). Cel? Google ma dokładnie odpowiadać na nasze pytania, jakbyśmy 
je zadawali drugiemu człowiekowi, a nie na słowa kluczowe. 

W związku z tym, gdy jestem w obcym mieście, np. w Poznaniu, jest późno i szukam 
sklepu całodobowego, zamiast wpisać „sklep całodobowy Poznań”, mogę wpisać konkretne 
pytanie: „gdzie w Poznaniu znajdę sklep całodobowy?”. Koliber wyszuka odpowiedzi, co 
więcej, weźmie pod uwagę lokalizację i personalizację, a więc m.in. nasze upodobania. 
Koliber opiera się na wyszukiwaniu semantycznym. Nie koncentruje się na frazach, ale na 
potrzebie oraz intencji szukającego. 

Co to zmienia, jeśli chodzi o treści? Autorzy powinni tworzyć treści, które przewidują 
pytania grupy docelowej. Język internetowy staje się zatem bardziej naturalny, a przełado-
wanie tekstu samymi słowami kluczowymi już nie wystarcza do dobrego pozycjonowania. 

Koliber to również odpowiedź na wyszukiwanie głosowe, czyli właśnie rozmowy z te-
lefonem jak z bliską osobą. Kiedy zaczniemy coraz częściej sięgać po telefon, by zadać mu 
pytanie (nie przez wpisanie słów kluczowych), Google będzie na to gotowy. „Conversational 
search” to bez wątpienia przyszłość naszego kontaktu z nowymi technologiami, głównie za 
sprawą internetu mobilnego. 
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3.5.4. Indeks czytelności treści (FOG)
Pozytywny wpływ na odbiór tekstu ma jego czytelność. Do zweryfikowania mglistości treści 
służy indeks FOG, wyliczany na podstawie równania matematycznego, które pod uwagę 
bierze m.in. liczbę słów i zdań oraz ich długość. Trudność i stopień skomplikowania moż-
na sprawdzić na przykład na stronie Logios.pl albo za pomocą narzędzia Semstorm. Skala 
przedstawia się następująco:

 ▄ FOG 1–6 – język bardzo prosty, zrozumiały już dla uczniów szkoły podstawowej,
 ▄ FOG 7–9 – język prosty, zrozumiały już dla uczniów gimnazjum,
 ▄ FOG 10–12 – język dość prosty, zrozumiały już dla uczniów liceum,
 ▄ FOG 13–15 – język dość trudny, zrozumiały dla studentów studiów licencjackich,
 ▄ FOG 16–17 – język trudny, zrozumiały dla studentów studiów magisterskich,
 ▄ 18 i więcej – język bardzo trudny, zrozumiały dla magistrów i osób z wyższym wykształ-

ceniem.

Dla przykładu, Wikipedia podaje, że dziennik „Fakt” ma indeks ok. FOG-7, a tygodnik 
„Newsweek” ok. 12.

3.6. Idealna długość treści w internecie

3.6.1. Stwórz czytelną strukturę tekstu

Zanim opublikujesz jakąkolwiek treść, zastanów się, w jaki sposób sam byś ją przeczytał. 
Pamiętaj o tym, że użytkownik konsumuje treści w internecie podobnie jak Ty. Jego uwagę 
przykuwa tytuł, ale o tym, czy przeczyta wnikliwie to, co mu proponujesz, decyduje szybki 
skan zawartości danej publikacji. 

Prawdopodobnie czasy, w których otwierałeś ulubiony serwis informacyjny i z kubkiem 
w ręku rozsiadałeś się w wygodnym fotelu, żeby zanurzyć się w lekturze jednolitego, długiego 
tekstu, odeszły bezpowrotnie, czyż nie? Dziś internet oferuje tyle witryn i taką liczbę treści, 
że selekcja jest szybka, a decyzję o poświęceniu uwagi danemu materiałowi podejmujemy 
na podstawie jego zawartości, którą zdradzają śródtytuły, zawarte w nim zdjęcia, wykresy 
lub tabele. Twojego odbiorcy również to dotyczy. 

Nadanie tekstowi struktury powoduje, że jest on bardziej przejrzysty i przyswajalny dla 
czytelnika. Potwierdzają to dane z The Moz, bloga na temat SEO i inbound marketingu. Jego 
autorzy sumiennie sprawdzali, jak multimedialność tekstu wpływa na zaangażowanie odbior-
cy. Okazuje się, że dołączenie do tekstu materiału wideo trzykrotnie zwiększa jego wartość 
w obszarze link buildingu. Z kolei artykuły czy posty o różnorodnej strukturze tekstu (a do-
kładnie składające się z wypunktowanych danych, wideo oraz zdjęcia) pozwalają pozyskać 
sześć razy więcej linków w porównaniu z tekstem o jednolitej strukturze. 

Według medium.com najlepsze teksty to takie, których czytanie nie przekracza 7 minut 
(około 1600 słów). 



53Rozdział 3. Gabinet. Webwriting – jak pisać teksty do internetu 3.6. Idealna długość treści w internecie

Wykres 3.1. Medium.com jako optymalną długość tekstu zaleca tekst, który można przeczytać  
w 7 minut

Źródło: https://www.briggsby.com/how-do-users-interact-with-serps-on-mobile-devices/

Z kolei News Whip w grudniu 2013 roku opublikował zostawienie długości tekstów  
ws. udostępnienia w serwisie Facebook, z którego również wynika, że im dłuższy tekst,  
tym większy zyskiwał zasięg.

Wykres 3.2. Średnia długość tekstów (liczba słów) rozprzestrzeniających się wirusowo na Facebooku  
w 2013 roku

Źródło: https://www.newswhip.com/2013/12/article-length/
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