
Czym są i jak zastosować

KLASTRY TEMATYCZNE



PROBLEM

Zmiany w sposobie działania 
wyszukiwarek powodują, że tradycyjne 
SEO staje się nieefektywne



TRADYCYJNE SEO STAJE SIĘ NIEEFEKTYWNE

Sposób w jaki klienci wyszukują informację w Internecie podlega ciągłym zmianom. 

Rośnie wariantowość wyszukań i długość wpisywanych fraz. Standardowe podejście do 

SEO, koncentrujące się na zbyt małej wariantowości słów, nie daje wyników.
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Wyszukiwarki i ich algorytmy stają się coraz bardziej „inteligentne” i stawiają na jakość 

nie tylko tekstu ale i źródła. Treść musi też być dopasowana do intencji szukającego… 

powoduje to że tradycyjne podejście do SEO staje się nieefektywne. 

Algorytm Google jest tak rozbudowany, że nie tylko szuka słowa kluczowego ale 

analizuje intencję Klienta – np. czy szuka informacji, czy chce kupić



ROZWIĄZANIE

Organizacja treści w postaci klastrów 
tematycznych
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końcu poradnik

Zapewnij aby treści organizowane były wokół lejka sprzedażowego – od budowy 

świadomości, po wybory rozwiązań i końcową decyzję

Połącz treści wokół koncepcji „klastrów tematycznych” - tak aby klient mógł łatwo z 

nich skorzystać



JAK STWORZYĆ 

„KLASTER TEMATYCZNY”
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Główny Temat

Pod temat

Treści Bloga

LEGEND
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PRZYKŁAD NIKE
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KLASTER TEMATYCZNY

Na co zwrócić uwagę kupując 

pierwszą parę butów do biegania 

po torze

Najlepsze buty do biegania 

dla kobiet 2019

Najlepsze buty do 

biegania dla mężczyzn 

2019

Biegasz w maratonie? 

Poznaj listę najlepszych 

akcesoriów

3 sposoby na poprawę 

wyników w biegach 

przełajowych

Poradnik akcesoriów 

do biegania dla 

początkujących

„buty do biegania”



KLASTER TEMATYCZNY

„buty do 

biegania”



KLASTER TEMATYCZNY

„buty do 

biegania”

„ubrania dla 

zespołu”



KLASTER TEMATYCZNY

„buty do 

biegania”

„ubrania na trening”

„ubrania dla 

zespołu”



KLASTER TEMATYCZNY

„buty do 

biegania”

„ubrania na trening”

„ubrania dla 

zespołu”

„akcesoria na siłownię”



KLASTER TEMATYCZNY

„buty do 

biegania”

„ubrania na trening” „buty do piłki nożnej”

„ubrania dla 

zespołu”

„akcesoria na siłownię”



ORGANIZACJA TREŚCI WOKÓŁ 

LEJKA SPRZDAŻOWEGO
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wyników, jak je poprawić?”

Middle Of Funnel = Wybór wariantu
“Może nam pomóc system CRM. Jaki będzie dla 

nas najlepszy?”

Bottom Of Funnel = Decyzja o wyborze rozwiązania
„Chcę skorzystać z HubSpot CRM. Kto może pomóc mi 

w jego wdrożeniu?”
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DZIĘKUJEMY☺


