
CEL 

Na 6 godzin wejdziemy w buty SEOwca, żeby lepiej zrozumieć w jaki sposób może on pomóc zespołowi marketingowemu

w osiąganiu celów - większych zasięgów.

 Czego można od niego oczekiwać? W jaki sposób można wesprzeć jego działania oraz w jaki sposób rozliczać go z efektów

podejmowanych prac?

 Wszystkie te pytania, rozbudowane o podstawowe pojęcia oraz narzędzia świata SEO - w tym najnowsza obawa branży,

czyli Google Analytics 4, pozwolą Ci dostrzec wartość we współpracy z pozycjonerem lub uświadomić sobie, że o podstawy

możesz zadbać samodzielnie.

 Dla utrwalenia poznanych zagadnień uzupełnimy spotkanie praktycznymi zadaniami na omówionych narzędziach.

Dzięki warsztatom SEO dla specjalistów PR i content marketingu dowiesz się:

▪ czego możesz oczekiwać od SEOwca i jak to działa

▪ jakie są realia marketingu internetowego

▪ w jaki sposób korzystać z odpowiednich narzędzi

▪  jakie kompetencje z zakresu komunikacji mogą wesprzeć aspekt SEO

▪ o które meta tagi i mikro dane zadbać

▪ jak wesprzeć a później sprawdzać SEOwca?

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty adresujemy do pracowników działów PR i content marketingu, którym zależy na zdobyciu wartościowej

wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających na osiągnięcie efektu synergii pomiędzy działaniami komunikacyjnymi i

optymalizacyjnymi.
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PROGRAM 

Czwartek, 17 listopada

09:30 
Powitanie, rozpoczęcie szkolenia, zapoznanie z uczestnikami

 Renata Grzeszczak, Project Manager - Team Leader, Puls Biznesu 

 Michał Ziach, Head of Polish Executive Department, Grupa iCEA 

09:40 
Czego możesz oczekiwać od SEOwca i jak to działa?

 Michał Ziach, Head of Polish Executive Department, Grupa iCEA 

▪ Poszukiwania słów kluczowych

- Senuto / Keyword Tools / Google Trends

▪ Tworzenia planu contentowego

▪ Analizy widoczności

 - Senuto / Semstorm

▪ Analizy konkurencji

▪ Optymalizacji technicznej

▪ Doradztwa e-commerce

11:30 
Przerwa

12:00 
Jak wesprzeć SEOwca?

 Michał Ziach, Head of Polish Executive Department, Grupa iCEA 

▪ Regularnie rozbudowując wartość serwisu

- blog?

- biuro prasowe?

▪ Optymalizując tworzone teksty

- posiłkując się AI w copywritingu? (Copy.ai / Rytr.me)
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- używając Surfer SEO lub Content Planera Senuto?

▪ Rozbudowując linkowanie wewnętrzne

▪ Pozyskując linki zewnętrzne

- tagując linki zewnętrzne

- podejmując współprace partnerskie z myślą o SEO

▪ Konsultując wprowadzane zmiany

▪ Rozważnie używając Wordpressa

    -  jak używać kategorii i tagów?

   - jak wstawiać nowy content?

- o które meta tagi i mikro dane zadbać?

▪ Pamiętając o 3 kluczowych zasadach współpracy z SEO

13:30 
Przerwa

14:00 
Jak sprawdzać SEOwca?

 Michał Ziach, Head of Polish Executive Department, Grupa iCEA 

▪ Google Search Console

- wyświetlenia, kliknięcia i średnia pozycja

- indeksacja serwisu

- powiadomienia o wykrytych błędach

▪ Google Analytics (UA) oraz Google Analytics 4

    - podstawowe metryki - sesje, użytkownicy, wsp. odrzuceń, transakcje i wsp. konwersji

   - źródła ruchu

15:30 
Zakończenie warsztatów

SEO dla specjalistów PR i content marketingu

(12988) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  



PRELEGENCI 

Michał Ziach
Head of Polish Executive Department Grupa iCEA 

Z wykształcenia informatyk. Dobrze czuje się w tematach

technicznych i analitycznych. Lubi wyciągać wnioski z

twardych danych, ale jednocześnie lubi rozmawiać. Po kilku

latach w branży wciąż z ciekawością szuka odpowiedzi na

niejedno pytanie. Stara się mówić coś więcej niż „to zależy” i

wnosić wartość dodaną – do promowanych serwisów, do

firmy, do zespołu. Wolne chwile spędza przy podcastach.
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Head of Polish Executive Department Grupa iCEA 

Z wykształcenia informatyk. Dobrze czuje się w tematach technicznych i analitycznych.

Lubi wyciągać wnioski z twardych danych, ale jednocześnie lubi rozmawiać. Po kilku

latach w branży wciąż z ciekawością szuka odpowiedzi na niejedno pytanie. Stara się

mówić coś więcej niż „to zależy” i wnosić wartość dodaną – do promowanych serwisów,

do firmy, do zespołu. Wolne chwile spędza przy podcastach. 



KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

 48223339824 

 r.grzeszczak@pb.pl 

Współpraca

Katarzyna Dziedzic

Marketing Manager

 22 333 98 26 

 k.dziedzic@pb.pl 

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

Online 
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��Kod��promocyjny

Osoba zgłaszająca
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pole��opcjonalne
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osoba����zyczna��

Pa��stwo

NIP

Nazwa/Imi����i��nazwisko

Miejscowo����

Ulica��i��numer

Kod��pocztowy

Potwierdzam,����e��zapozna��am/em��si����z��<a��href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_18102022_pdf.pdf"��target="_blank">Regulaminem</a>

wydarzenia��i��akceptuj����jego��tre����. ��

Chc����wiedzie����pierwszy��i��otrzymywa����Newsletter��Konferencje��"PB"��od��wydawcy��„Pulsu��Biznesu”��(Bonnier��Business��Polska)��na��zasadach��okre��lonych��w��„Regulaminie��serwisów

internetowych��Bonnier��Business��Polska”. ��

Chc����by����na��bie���	co!��Zgadzam��si����na��otrzymywanie��od��wydawcy��„Pulsu��Biznesu”��(Bonnier��Business��Polska)��e-maili��z��informacjami��o��promocjach��i��ciekawych��ofertach��jego

produktów��i��us��ug. ��

Chc����wiedzie����wi��cej!��Zgadzam��si��,��by��dzwoni����do��mnie��przedstawiciel��wydawcy��„Pulsu��Biznesu”��(Bonnier��Business��Polska)��i��informowa����mnie��o��promocjach��i��ciekawych��ofertach

jego��produktów��i��us��ug. ��

Administratorem��danych��osobowych��jest��Bonnier��Business��(Polska)��sp.��z��o.o.��z��siedzib�	��w��Warszawie.��Dane��s�	��przetwarzane��w��celu��organizacji��konferencji��oraz��w��celach��marketingowych��na

podstawie��odr��bnie��udzielonych��zgód,��które��mog�	��zosta����odwo��ane��w��ka��dej��chwili.��Wi��cej��informacji��na��temat��przetwarzania��danych��osobowych��znajduje��si����w��Klauzuli��Informacyjnej

RODO��<a��href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf"��target="_blank">Zobacz��wi��cej</a>�� ��

��Piecz�	tka��i��podpis
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Podaj��e‑maile��i��telefony��osób,��które��b��d�	��uczestniczy����w��konferencji.��Zg��oszone��przez��Ciebie��osoby��otrzymaj�	��od��nas��e‑mail

z��pro��b�	��o��potwierdzenie��swoich��danych,��akceptacj����regulaminu��oraz��wyra��enie��stosownych��zgód.��Potwierdzenie��danych

przez��te��osoby��oraz��akceptacja��regulaminu��s�	��niezb��dne��do��wzi��cia��udzia��u��w��konferencji.

Podane��dane��kontaktowe��b��d�	��nam��s��u��y����tak��e��do��przekazania��informacji��o��ewentualnych��zmianach��czy��przes��ania

materia��ów��szkoleniowych��z��wydarzenia.��
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach p��atnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkole�� p��atnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzib�� w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru

Przedsi��biorców Krajowego Rejestru S��dowego przez S��d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia�� Gospodarczy Krajowego Rejestru S��dowego pod numerem KRS

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysoko���� kapita��u zak��adowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).

2. Wynagrodzenie nale��ne Organizatorowi za udzia�� jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) okre��lane s�� ka��dorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w

informacjach ogólnych dotycz��cych Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materia��y szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych

tak��e przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we w��asnym zakresie. W

przypadku Wydarze�� organizowanych z wykorzystaniem ��rodków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wy����cznie prelekcje oraz materia��y szkoleniowe. P��atno��ci nale��y

dokonywa�� na rachunek bankowy Organizatora wskazany ka��dorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzgl��dnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze pro forma lub

na fakturze VAT.

3. Wype��nienie elektronicznego formularza zg��oszeniowego udost��pnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej

wskazanej przez Organizatora) („Zg��oszenie”) i zatwierdzenie Zg��oszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowi��zkiem zap��aty” lub pobranie, wype��nienie i

odes��anie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej

Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zg��oszeniu jako podmiot zg��aszaj��cy umowy, której przedmiotem jest umo��liwienie osobom

wskazanym w Zg��oszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zg��oszenia Organizator wystawia i przesy��a na adres poczty elektronicznej wskazany w Zg��oszeniu faktur�� pro

forma p��atn�� w terminie siedmiu (7) dni od daty Zg��oszenia.

4. Bior��c pod uwag�� fakt, ��e Zg��oszenie dokonywane mo��e by�� przez osob�� ��zyczn�� dzia��aj��c�� w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zg��aszaj��ca zobowi��zana jest w trakcie dokonywania

Zg��oszenia do potwierdzenia stosownego upowa��nienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyj��cia Zg��oszenia.

5. Osoba dokonuj��ca Zg��oszenia ponosi odpowiedzialno���� za o��wiadczenia sk��adane w trakcie realizacji procedury Zg��oszenia. Szczegó��owe warunki Zg��oszenia, sposób post��powania w

trakcie i po dokonaniu Zg��oszenia oraz zakres wymaganych o��wiadcze�� osoby zg��aszaj��cej oraz osób zg��aszanych Organizator okre��la w interaktywnym formularzu Zg��oszenia

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

6. O rezygnacji z udzia��u w Wydarzeniu nale��y poinformowa�� Organizatora przesy��aj��c tak�� informacj�� na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie pó�	niej ni�� dwadzie��cia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpocz��ciem Wydarzenia, podmiot zg��aszaj��cy zostanie

obci����ony op��at�� w wysoko��ci stanowi��cej równowarto���� 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zg��oszenia w terminie pó�	niejszym ni�� na

dwadzie��cia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpocz��ciem Wydarzenia.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym ni�� dwadzie��cia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpocz��ciem Wydarzenia, podmiot zg��aszaj��cy

zostanie obci����ony pe��n�� Cen��.

9. Nieodwo��anie Zg��oszenia lub niewzi��cie udzia��u w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zg��aszaj��cego z obowi��zku zap��aty Ceny.

10. Niedokonanie wp��aty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powy��ej nie jest jednoznaczne z rezygnacj�� z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie

wp��aty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wy����cza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnie�� z pkt 9 i 10 Regulaminu.

11. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zg��oszeniu, w Wydarzeniu wzi����a udzia�� inna osoba wskazana przez podmiot zg��aszaj��cy. O zmianie, podmiot zg��aszaj��cy informuje

Organizatora przesy��aj��c stosown�� informacj�� na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie pó�	niej ni�� w dniu poprzedzaj��cym dzie�� rozpocz��cia Wydarzenia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególno��ci polegaj��cej na zmianie godziny danego wyst��pienia, zmianie osoby prowadz��cej lub zmiany

lokalizacji Wydarzenia, jak równie�� do odwo��ania Wydarzenia.

13. W przypadku odwo��ania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej cz������ zostan�� zwrócone lub –za zgod�� podmiotu zg��aszaj��cego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym

Wydarzeniu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zg��aszaj��cemu, który op��aci�� Cen��, Organizator

zwraca Cen�� w pe��nej wysoko��ci.

15. Wszystkie materia��y przekazane uczestnikowi w zwi��zku z Wydarzeniem („Materia��y”) stanowi�� w��asno���� Organizatora (lub podmiotów wspó��pracuj��cych z Organizatorem) i w zwi��zku

z tym przeznaczone s�� wy����cznie do u��ytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

16. Zabronione jest zwielokrotnianie Materia��ów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, u��yczanie, wy��wietlania, publiczne udost��pnianie Materia��ów w

taki sposób, aby ka��dy móg�� mie�� do nich dost��p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17

Regulaminu.

17. Zg��aszaj��cy zobowi��zany jest poinformowa�� uczestnika zg��aszanego do wzi��cia udzia��u w Wydarzeniu, ��e Organizator mo��e utrwala�� przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za

pomoc�� urz��dze�� rejestruj��cych d�	wi��k lub obraz. Brak zgody uczestnika zg��aszanego do wzi��cia udzia��u w Wydarzeniu na powy��sze czynno��ci wyklucza mo��liwo���� wzi��cia udzia��u w

Wydarzeniu. Organizator mo��e zamie��ci�� utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzgl��dnieniem obowi��zuj��cych w tym zakresie przepisów prawa dotycz��cych

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

18. Dokonanie Zg��oszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upowa��nienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osob�� zg��aszaj��c�� lub podmiot w imieniu którego

osoba zg��aszaj��ca dzia��a.

19. Organizator udziela osobie dokonuj��cej Zg��oszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysoko��ci co najmniej 5% na rejestracj�� na organizowane, w ci��gu roku od daty Wydarzenia,

jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia p��atne zwi��zane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez

Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy si�� automatycznie. Kod rabatowy b��dzie przesy��any przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonuj��cej Zg��oszenia

oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejn�� edycj�� Wydarzenia lub konferencj��, warsztat, szkolenie p��atne zwi��zane

tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do up��ywu wskazanego terminu rejestracji na kolejn�� edycj�� Wydarzenia lub konferencj��, warsztat, szkolenie p��atne zwi��zane

tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy ka��dego uczestnika zg��aszanego przez osob�� uprawnion�� do rabatu. Rabat ����czy si�� z innymi rabatami, chyba ��e Organizator postanowi

inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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20. Je��li osoba dokonuj��ca rejestracji wyra��a b��d�	 utrzymuje wyra��one uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% sta��ego rabatu na dokonywane

przez siebie rejestracje na p��atne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i og��aszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy dzia��aj��cy pod adresem:

www.konferencje.pb,.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten ����czy si�� z innymi. Wery��kacja nast��puje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zg��oszeniu

adresu e-mail osoby zg��aszaj��cej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przys��uguje wy����cznie osobie dokonuj��cej rejestracji (dokonuj��cej Zg��oszenia) i dotyczy danego

Zg��oszenia bez wzgl��du na liczb�� uczestników rejestrowanych przez osob�� dokonuj��c�� rejestracji i uprawnion�� do otrzymania rabatu.

21. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywaj��cym si�� z wykorzystaniem ��rodków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spe��niaj��cym nast��puj��ce minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dost��p do Internetu,

21.1.2 urz��dzenie ko��cowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umo��liwiaj��cego odczytywanie plików w ró��nych formatach (m.in. gra��cznych, d�	wi��kowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

22. O ile jest to niezb��dne ze wzgl��du na charakter Wydarzenia odbywaj��cego si�� z wykorzystaniem ��rodków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zg��oszenia przekazuje

informacj�� o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezb��dnych do wzi��cia udzia��u w Wydarzeniu

23. Organizator Wydarzenia odbywaj��cego si�� z wykorzystaniem ��rodków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialno��ci za:

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywo��ane dzia��aniami lub zaniechaniami osób trzecich,

23.1.2 niedzia��anie albo wadliwe dzia��anie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania ��rm trzecich, w tym dzia��anie wirusów komputerowych,

23.1.3 niew��a��ciw�� kon��guracj�� sprz��tu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzi��cia udzia��u w Wydarzeniu,

23.1.4 wady sprz��tu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

23.1.5 brak lub przerwy w dost��pie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia

23.1.6 nieprawid��ow�� obs��ug�� aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

23.1.7 innymi okoliczno��ci uniemo��liwiaj��ce lub utrudniaj��ce uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane dzia��aniami lub zaniechaniami Organizatora.

24. W przypadku Wydarze�� stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami w��adzy pa��stwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego cz����ci, ogranicze��, a tak��e wytycznych w��a��ciwych

s��u��b, instytucji oraz innych podmiotów realizuj��cych ustawowe obowi��zki, które wp��ywa��yby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega mo��liwo���� wprowadzenia

dodatkowych wymaga�� dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpiecze��stwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany

w zg��oszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczno��ci potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przes��anej wiadomo��ci. Organizator

zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyra���� zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

25. Osoba dokonuj��ca Zg��oszenia podejmuj��c czynno��ci w celu dokonania Zg��oszenia potwierdza, ��e dane zg��aszanego uczestnika s�� prawdziwe, a osoba zg��aszana do wzi��cia udzia��u w

Wydarzeniu wyrazi��a zgod�� na dokonanie Zg��oszenia z uwzgl��dnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zg��oszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o

tym kto dokona�� Zg��oszenia oraz jakie dane zosta��y wskazane z pro��b�� o ich potwierdzenie.

26. Niniejszy regulamin obowi��zuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrze��eniem ��e dokonane zmiany obowi��zuj��

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomo��ci.

SEO dla specjalistów PR i content marketingu

(12988) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  
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