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Google Moja Firma

Zdecydowanie warto korzystaÊ z Google Moja Firma — niezaleĝnie
od tego, czy mamy maïÈ firmÚ i zaleĝy nam na obecnoĂci na rynku
lokalnym, czy dysponujemy duĝÈ sieciÈ sklepów lub sklepem z dziesiÈtkami punktów odbioru. NarzÚdzie to sïuĝy do prezentowania
danych o naszej firmie i jej oddziaïach w ramach wyników wyszukiwania Google oraz Map Google.

Dlaczego warto byÊ w lokalnych
wynikach wyszukiwania?
Zarówno doĂwiadczenie, jak i dane z prowadzonych kampanii wskazujÈ, ĝe czÚĂÊ uĝytkowników sugeruje siÚ miejscem prowadzenia
dziaïalnoĂci. W przypadku sklepów z siedzibÈ w duĝym mieĂcie
czÚsto to wïaĂnie dla tego konkretnego miasta wspóïczynnik konwersji jest najwyĝszy. Wiele osób woli odebraÊ towar osobiĂcie lub
przynajmniej zamówiÊ w miejscu, do którego ïatwo moĝna dojechaÊ
w przypadku ewentualnej reklamacji. O istnieniu tego trendu ĂwiadczÈ wyszukiwania w Google ze wskazaniem nazwy produktu i miasta lub miejscowoĂci. Z tego samego mechanizmu korzystajÈ równieĝ lokalne porównywarki cenowe. PamiÚtajmy, ĝe jeĂli uĝytkownik
chce odebraÊ towar tego samego dnia, to najlepszym wyjĂciem jest
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odszukanie lokalnego sklepu. JeĂli sprzedajemy produkty niszowe,
specjalistyczne, to uĝytkownik zwykle chce odwiedziÊ sklep i porozmawiaÊ, tak by wybraÊ odpowiedni produkt juĝ na miejscu.

Uruchomienie wizytówki
PracÚ zaczynamy pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/
business/, gdzie bÚdziemy tworzyÊ nasze wpisy i nimi zarzÈdzaÊ.
Na tym etapie warto wiedzieÊ, ĝe narzÚdzie jest zupeïnie darmowe,
a caïoĂÊ prac moĝemy z powodzeniem wykonaÊ we wïasnym zakresie.
Dodatkowo w przypadku gdy wczeĂniej mieliĂmy wpisy w Mapach
Google, w Miejscach Google dla Firm lub Panelu kontrolnym
Stron Google+, konto zostanie automatycznie uaktualnione do
usïugi Google Moja Firma.
Logujemy siÚ do systemu lub klikamy niebieski przycisk Pokaĝ
firmÚ w Google. Zostaniemy przeniesieni na stronÚ z mapÈ, gdzie
naleĝy wpisaÊ adres naszej firmy. JeĂli Google nie znajdzie jej
w swojej bazie, zaproponuje jej dodanie. W tym celu naleĝy wybraÊ
opcjÚ Podana nazwa firmy i jej adres sÈ prawidïowe/ChcÚ podaÊ peïne
informacje o firmie. NastÚpnie wypeïniamy podstawowe dane, podajemy nazwÚ i adres naszej firmy oraz kategoriÚ (rysunek 3.1).
Nazwa naszej firmy powinna byÊ jej urzÚdowÈ nazwÈ. Wielu
wïaĂcicieli stara siÚ tu przemycaÊ sïowa kluczowe, by ich firma znajdowaïa siÚ wyĝej w wynikach wyszukiwania, ale moĝemy siÚ spodziewaÊ, ĝe moderatorzy odrzucÈ tak stworzone wizytówki na etapie
zgïaszania lub podczas akcji czyszczenia starszych wpisów. Kategoria musi pasowaÊ do kategorii predefiniowanych przez Google, a jeĂli
nasza firma nie wpisuje siÚ bezpoĂrednio w ĝadnÈ z nich, powinniĂmy wybraÊ takie kategorie, które sÈ najbardziej zbliĝone do naszej
dziaïalnoĂci.
JeĂli np. prowadzimy serwis, który obsïuguje klientów w miejscu
ich zamieszkania, warto zaznaczyÊ opcjÚ Dostarczam produkty
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RYSUNEK 3.1. Proces dodawania firmy do Google Moja Firma

i ĂwiadczÚ usïugi u klientów. Pozwoli nam to w kolejnym kroku (rysunek 3.2) wskazaÊ obszar, w którym dziaïa nasza firma, z wyznaczeniem regionu (np. województwo lub caïy kraj) bÈdě obszaru
w promieniu danej liczby kilometrów od siedziby firmy. JeĂli nasza
lokalizacja to równieĝ sklep stacjonarny lub punkt odbioru, warto
zaznaczyÊ opcjÚ Dostarczam produkty i ĂwiadczÚ usïugi u klientów.

RYSUNEK 3.2. Proces dodawania firmy do Google Moja Firma
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Po sprawdzeniu, czy nasza firma przypadkiem nie wystÚpuje
juĝ w bazie Google, zostaniemy poproszeni o potwierdzenie danych
i oĂwiadczenie, ĝe jesteĂmy uprawnieni do zarzÈdzania danymi firmy.

Weryfikacja wizytówki
Aby nasza firma zaistniaïa w Google, wpis musi zostaÊ fizycznie
zweryfikowany. Google czasem dokonuje zmian form weryfikacji
— od esemesowej i telefonicznej po weryfikacjÚ za pomocÈ kartki
pocztowej z kodem. Na ten moment w Polsce w wiÚkszoĂci przypadków dziaïa niestety tylko ta ostatnia forma weryfikacji. Dopiero
po otrzymaniu pocztówki z kodem mamy moĝliwoĂÊ — po wprowadzeniu otrzymanego kodu na stronie — pozytywnego zweryfikowania wpisu, co umoĝliwi wyĂwietlenie go w Google.
Wedïug informacji podawanych przez Google kartka pocztowa
powinna dotrzeÊ do nas w ciÈgu 15 dni. W tym okresie nie zaleca
siÚ wprowadzania zmian wpisu czy proszenia o ponowny kod, gdyĝ
moĝe to wydïuĝyÊ proces weryfikacji. Dopiero w przypadku, gdy
kartka nie nadejdzie w ciÈgu 15 dni, naleĝy poprosiÊ o wysïanie
nowej. W tym celu naleĝy siÚ zalogowaÊ do Google Moja Firma,
wybraÊ ten wpis, którego dotyczy weryfikacja, i kliknÈÊ Zweryfikuj
teraz po prawej stronie wpisu.
Warto wiedzieÊ, ĝe w momencie wysïania proĂby o nowy kod
kody na poprzednich kartkach przestanÈ dziaïaÊ.
Przykïad

Jeden z klientów nie mógï siÚ doczekaÊ kodu weryfikacyjnego i po
dwóch tygodniach oczekiwañ poprosiï o wygenerowanie nowego
kodu. Trzy dni póěniej nadeszïa przesyïka, byïa to jednak ta pierwsza pocztówka, której klient nie mógï siÚ doczekaÊ. Niestety, kod byï
juĝ nieaktywny ze wzglÚdu na nowe zlecenie wysyïki. Aby zakoñczyÊ weryfikacjÚ, klient musiaï czekaÊ kolejne dwa tygodnie.

Kup książkę

Poleć książkę

GOOGLE MOJA FIRMA

53

Edycja i ulepszanie wizytówki
Im lepiej jest wypeïniona wizytówka, tym lepsze przynosi efekty.
Do dyspozycji mamy nastÚpujÈce pola:
Kod sklepu — to pole sïuĝy do rozróĝniania lokalizacji konkretnych oddziaïów sieci sklepów. Moĝemy je wypeïniÊ za pomocÈ
kolejnych liczb. Ta wartoĂÊ nie bÚdzie publicznie widoczna w Google.
Nazwa firmy — najlepiej prawdziwa, urzÚdowa nazwa firmy,
przy czym doĂwiadczenie pokazuje, ĝe drobne skróty sÈ tu dopuszczalne. Google informuje jednak, ĝe „nazwa firmy powinna odpowiadaÊ nazwie firmy w Ăwiecie rzeczywistym — znajdujÈcej siÚ
w witrynie sklepowej, w witrynie internetowej i na artykuïach firmowych, a takĝe znanej klientom”. Niespeïnienie tej zasady moĝe
spowodowaÊ odrzucenie wpisu. Nazwa firmy nie moĝe byÊ dïuĝsza
niĝ 60 znaków.
Adres — dokïadny adres firmy. PamiÚtajmy, ĝe wpis bÚdzie
uïatwiaï dotarcie do siedziby naszej firmy uĝytkownikom Map Google, które czÚsto sÈ wykorzystywane jako nawigacja samochodowa.
Numery telefonów — w miarÚ moĝliwoĂci naleĝy podaÊ jak
najwiÚcej numerów kontaktowych do firmy, szczególnie jeĂli korzysta siÚ z numerów stacjonarnych bez centrali, która poinformuje
nas o nieodebranym poïÈczeniu. DobrÈ praktykÈ jest posiadanie systemu, który pozwala na ïatwe przekazywanie poïÈczeñ z jednego
numeru do dowolnej liczby odbiorców. Oddzwanianie do klientów
na podstawie identyfikacji numeru dzwoniÈcego równieĝ jest w dobrym tonie.
Strona internetowa — adres internetowy sklepu.
Kategorie — kategorie wybrane z predefiniowanych, które najbardziej pasujÈ do naszej dziaïalnoĂci.
Godziny — do wyboru z wygodnego harmonogramu. Naleĝy tu
wskazaÊ, w jakich godzinach dziaïa firma. Google wykorzystuje te
dane do informowania uĝytkowników nawigacji w Mapach Google,
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czy w momencie dotarcia do naszego sklepu bÚdzie on jeszcze
otwarty.
Niestandardowe godziny pracy — opcja sïuĝÈca do wskazania,
w jakich nietypowych terminach otwarty jest nasz sklep, np. w czasie
ĂwiÈt. To doskonaïe miejsce, aby wypeïniÊ dane w zwiÈzku z np.
dïugim weekendem czy niedzielÈ z zakazem handlu.
ZdjÚcia — opcja umoĝliwiajÈca doïÈczanie zdjÚÊ i wideo do
wpisu. Tu warto skorzystaÊ z edytora graficznego, który pozwoli
nam ïatwo przesïaÊ zdjÚcia profilowe, logo, okïadkÚ oraz fotografie
z kategorii: ZdjÚcia w trakcie pracy, ZdjÚcia zespoïu, Dodatkowe zdjÚcia
czy 360 lub wideo. OczywiĂcie im wiÚcej wysokiej jakoĂci zdjÚÊ,
tym lepiej, przy czym trzeba tu pamiÚtaÊ, ĝe zdjÚcia mogÈ byÊ teĝ
wyĂwietlane w wynikach organicznych Google w formie widĝetu
wizytówki firmy, po prawej stronie wyników w przypadku zapytañ
o naszÈ markÚ.
Opis — pole na zwiÚzïy, ale treĂciwy opis wykonywanej dziaïalnoĂci. Naleĝy go przemyĂleÊ, tak by zamieĂciÊ tu jak najwiÚcej sïów
kluczowych zwiÈzanych z asortymentem sklepu i zakresem dziaïalnoĂci. Maksymalna dïugoĂÊ to 200 znaków.
Etykiety — dodatkowe pole sïuĝÈce do grupowania lokalizacji;
etykiet moĝna teĝ uĝywaÊ do filtrowania rozszerzeñ lokalizacji
w Google Ads.
Numer telefonu w rozszerzeniach lokalizacji Google Ads — to
numer wykorzystywany w reklamach z rozszerzeniami lokalizacji
w Google Ads. Opcja ta umoĝliwia podanie róĝnych numerów: jednego w wizytówce (Mapach Google), a innego dla reklam Google
Ads. To rozwiÈzanie jest wykorzystywane ze wzglÚdu na chÚÊ lepszej analizy reklam bÈdě róĝnice w celach reklamowych, np. numer
z reklamy moĝe siÚ odnosiÊ do specjalisty od sprzedaĝy online,
a numer z wpisu do lokalnego oddziaïu sklepu.
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Przykïad

Od kilku lat sam korzystam z usïugi infolinii 0-800 w swojej agencji.
Usïuga ta zawsze kojarzyïa mi siÚ z wysokimi kosztami, co nie do
koñca jest prawdÈ. Abonamenty w wielu firmach sÈ niskie, koszty
przekierowañ teĝ juĝ nie odstraszajÈ. W zamian otrzymujemy
przekierowanie rozmowy do jednej z kilku osób (równieĝ na numery
komórkowe) oraz profesjonalne powitanie i informacjÚ o godzinach
pracy, kiedy jesteĂmy niedostÚpni. Raporty poïÈczeñ, moĝliwoĂÊ
oddzwaniania oraz element, który pozwala na analizÚ jakoĂci pracy,
czyli nagrania rozmów, to kolejne zalety systemu.

Dobre praktyki dotyczČce zdjħđ:
9 Zdjħcie profilowe jest widoczne obok nazwy firmy na stronie
w Google+. Nie powinno zawierađ logo firmy, bo to zostanie
umieszczone w sekcji Logo.
9 Logo — najlepiej prezentuje siħ w kwadracie.
9 Zdjħcie na okųadkħ — to duǏe zdjħcie u góry strony Google+. Zostanie automatycznie przyciħte, by pasowaųo do formatu 16:9.
9 Preferowane formaty to PNG lub JPG. Rozmiar zdjħcia powinien byđ
nie wiħkszy niǏ 5 MB, a minimalna rozdzielczoƑđ wynosi 720×720
pikseli. Google sugeruje, aby zdjħcia byųy ostre, profesjonalne
i jednoczeƑnie dobrze oddawaųy rzeczywistoƑđ.

DostÚp i import
Do kaĝdej lokalizacji moĝemy przyznawaÊ dostÚp, korzystajÈc
z funkcji menedĝerów konta (rysunek 3.3). Nie musimy i nie powinniĂmy udostÚpniaÊ loginu i hasïa do swojego konta, a jedynie
nadaÊ odpowiednie uprawnienia — menedĝera lub menedĝera
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RYSUNEK 3.3. Widok przyznawania dostÚpu do konta

ds. komunikacji. Menedĝerowie majÈ takie same uprawnienia jak
wïaĂciciel, poza kilkoma wyjÈtkami — nie mogÈ np. usunÈÊ wizytówki ani zarzÈdzaÊ dostÚpem do niej. Menedĝerowie ds. komunikacji
nie majÈ natomiast uprawnieñ do edytowania informacji o firmie.
Google bardzo uïatwia zarzÈdzenie wieloma lokalizacjami. JeĂli
sklep ma wiele oddziaïów, np. dziesiÚÊ, moĝesz dodaÊ je wszystkie
jednoczeĂnie, korzystajÈc z narzÚdzia do przesyïania zbiorczego.
Przesyïanie zbiorcze (rysunek 3.4) pozwala na wysïanie pliku przygotowanego wedïug dostÚpnego do pobrania szablonu (równieĝ z przykïadem wypeïnienia danych). Kompletny poradnik przeprowadzi
nas przez proces przygotowywania pliku. Tak zaimportowanymi
danymi bÚdziemy mogli póěniej zarzÈdzaÊ juĝ bezpoĂrednio z poziomu konta Google Moja Firma. W momencie oddawania ksiÈĝki
do druku opcja ta dostÚpna jest tylko w starej wersji Google Moja
Firma.
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RYSUNEK 3.4. Widok importu lokalizacji

Optymalizacja pod kÈtem wysokich pozycji
Aby osiÈgnÈÊ najlepszÈ ekspozycjÚ wizytówki, powinniĂmy zadbaÊ
o szereg czynników wpïywajÈcych na jej wysokie pozycjonowanie
w wynikach organicznych Google. Im wiÚcej pracy poĂwiÚcimy na
solidne wypeïnienie wizytówki i uzupeïnienie dodatkowych informacji o firmie, tym wiÚksza szansa na wysokÈ pozycjÚ.
Pod uwagÚ naleĝy wziÈÊ przede wszystkim:
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solidny opis i nasycenie sïowami kluczowymi treĂci i tytuïu
wpisu,
liczbÚ i jakoĂÊ zdjÚÊ oraz materiaïy dodatkowe, takie jak filmy,
kompletnoĂÊ danych i dodatkowe informacje, takie jak godziny
otwarcia czy dane kontaktowe,
wystÚpowanie i przyrost pozytywnych opinii.
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Opinie w Google Moja Firma nie podlegajÈ naszej peïnej moderacji — moĝemy na nie jedynie odpowiadaÊ. Bardzo waĝne jest,
aby stale zbieraÊ opinie i aktywnie zachÚcaÊ naszych zadowolonych
klientów do wystawiania nowych. Im wiÚcej pozytywnych opinii
pozyskamy, tym mniejsze znaczenie bÚdÈ miaïy pojedyncze negatywne wpisy. Warto równieĝ na kaĝdÈ z opinii odpisaÊ, choÊby
z prostym podziÚkowaniem.
Na pozycjÚ wizytówki wpïyw ma równieĝ popularnoĂÊ danej
firmy w sieci, czyli samo pozycjonowanie przypisanej do wizytówki
domeny oraz powielenia i wystÚpowanie adresu firmy w internecie
(ang. citations). Wiele osób ocenia, ĝe tworzenie wpisów w innych
systemach, tych bardziej popularnych, które faktycznie mogÈ generowaÊ ruch i zapytania na naszÈ stronÚ, bÚdzie miaïo równieĝ pozytywny wpïyw na wyniki organiczne, szczególnie jeĂli wybrana strona
wyĂwietla peïnÈ nazwÚ i adres naszej firmy opatrzony bezpoĂrednim
linkiem.

Statystyki
DoskonaïÈ motywacjÈ do ulepszania wizytówek naszych lokalizacji
sÈ dostÚpne na koncie statystyki (rysunek 3.5). Moĝemy podejrzeÊ
liczbÚ wyĂwietleñ w Google i Mapach Google, a na kolejnym raporcie
sprawdzimy liczbÚ klikniÚÊ, zapytañ o wskazówki dojazdu oraz o poïÈczenia telefoniczne.
Moĝemy sprawdziÊ nasze statystyki z róĝnych przedziaïów czasowych, np. z tygodnia, miesiÈca czy kwartaïu. Dane naleĝy przeanalizowaÊ równieĝ pod kÈtem publikowanych zdjÚÊ i tego, jak
wypadamy na tle konkurencji. Raport poinformuje nas, czyje zdjÚcia
— nasze czy moĝe konkurencji — pozyskujÈ wiÚcej wyĂwietleñ.
Warto ĂledziÊ, jak zmiany we wpisach wpïywajÈ na zmiany w statystykach i czy optymalizacja opisów oraz nazw nie odbiïa siÚ negatywnie na zasiÚgu naszej wizytówki.
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