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USPRAWNIJ SWÓJ SERWIS INTERNETOWY — Emilia Jedamska
Wstęp

Wszystko, co jest zawarte w tej publikacji, oparte jest na wielo-

krotnie sprawdzonych,  przetestowanych przez światowych li-

derów marketingu i  webusability oraz autorów tej pracy stra-

tegiach  i  rozwiązaniach.  Proponujemy Ci  zastosowanie  tylko 

sprawdzonych praktycznych metod, które zebrane razem sta-

nowią integralną część strategii marketingowej każdej zwycię-

skiej firmy w XXI wieku.

Niniejsza  publikacja  powstała  z  potrzeby znalezienia  na pol-

skim rynku wiarygodnego źródła użytecznej, łatwej do natych-

miastowego zastosowania wiedzy na temat marketingu Twojej 

firmy w sieci,  webusability oraz aspektów prawnych. Możesz 

się nią posłużyć jak swoim przewodnikiem przy budowie lub 

doskonaleniu pozycji Twojej firmy w sieci.

Wartość, pozycja, wydajność i wysokość sprzedaży każdej fir-

my online czy offline jest uzależniona od jakości jej marketin-

gu, zgodnie ze zgrabną definicją marketingu P. F. Druckera:

Marketing to każdy element Twojego biznesu,  z którym ze-

tknie się klient.

Najlepszą  możliwą  strategią  dla  Ciebie  i  Twojej  firmy  jest 

upewnienie się i zadbanie o to, aby dosłownie każdy element, 

z którym styka się Twój potencjalny klient, budował zaufanie, 

prowadząc do transakcji i Waszej długotrwałej relacji.
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USPRAWNIJ SWÓJ SERWIS INTERNETOWY — Emilia Jedamska
Wstęp

Zastosowanie  rekomendowanych  przez  nas  zasad  i  strategii 

optymalizuje marketing Twojej firmy i pozycję w sieci, maksy-

malizując Twoje zyski.
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USPRAWNIJ SWÓJ SERWIS INTERNETOWY — Emilia Jedamska
Funkcjonalność

Funkcjonalność

Dlaczego zasady przedstawione poniżej są tak ważne dla Two-

jego biznesu w Internecie?

80% stron internetowych stosuje w gruncie rzeczy te same zasa-

dy projektowania. Stanowią one STANDARD. Nieprzestrzeganie 

tych zasad oznacza ryzyko niezrozumienia i utratę klienta.

Ustalanie własnych reguł gry na stronie jest BARIERĄ przed 

korzystaniem z niej. Użytkownik Internetu pragnie szybko za-

spokoić swoje potrzeby i nie ma czasu ani ochoty przyswajać 

sobie  nowych  zasad.  Jeżeli  jednym kliknięciem  myszy  może 

przejść na prostszą w obsłudze stronę Twojej konkurencji, NA 

PEWNO to zrobi.

Według Jakoba Nielsena, światowej rangi eksperta w dziedzi-

nie  webusability,  funkcjonalność  to  cecha  jakości  związana 

z tym, jak coś jest łatwe w użyciu. Oznacza to, jak szybko użyt-

kownik nauczy się z tego czegoś korzystać, jak efektywny jest 

podczas  takiego używania,  na ile  jest  to pozbawione błędów 

oraz jak bardzo użytkownicy lubią z tego czegoś korzystać.1

1 Nielsen  J.,  Loranger  H.,  Optymalizacja  funkcjonalności  serwisów 
internetowych, Gliwice 2007.
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USPRAWNIJ SWÓJ SERWIS INTERNETOWY — Emilia Jedamska
Funkcjonalność

3 argumenty za przestrzeganiem standardów:

➢ Klient intuicyjnie wie, jak poszczególne elementy działają 

i gdzie się znajdują.

➢ Wie, jak ich używać, by osiągnąć swój cel.

➢ Nie  będzie  marnował  czasu  ani  nie  będzie  się  stresował 

nieprzewidzianymi trudnościami.

W konsekwencji: użytkownik będzie bardziej skłonny korzystać 

z Twojego  serwisu,  dokona  więcej  transakcji  z  Tobą  i  poleci 

Twój serwis znajomym, współpracownikom, przełożonym.

Skąd to wiemy?

Zgodnie z badaniami Norman Nielsen Group, prestiżowej jed-

nostki badawczej, podwojenie webusabilty, czyli funkcjonalno-

ści serwisu internetowego, prowadzi do:

➢ Średnio  87%  wzrostu  sprzedaży / stopy  konwersji 

użytkowników na klientów;

➢ Średnio  96% wzrostu ruchu na stronie / liczby od-

wiedzin;

➢ Średnio  223%  wzrostu  użycia  pożądanych  funkcji 

strony.2

2 Nielsen J., Berger J.M., Gilutz S.,  Usability Return on Investment (ROI), 
3 Edition, NNG.
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