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Słowem wstępu
Podobno o copywritingu napisano już wszystko. 

Tworzenie tekstów to sztuka. Sztuka angażowania,  
przekazywania informacji i korzyści, budowania zaufa-
nia, wpływania na opinię, a także sprzedaży słowem.  
To umiejętność, której można się nauczyć. Ale nie  
wystarczy wiedzieć, co pisać – trzeba też wiedzieć jak,  
a pod tym „jak” kryje się wiele dodatkowych pytań.  
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na nie wszystkie. A nawet  
jeszcze więcej.

 Na początek zdradzę Ci sekret  
– dobry copywriter wcale nie musi pisać 
o wszystkim i na wszystkim się znać.



Jak opanować 
słowa?



Jaki powinien  
być copywriter? 

Niełatwo przedstawić historię copywritingu. Treści,  
w różnej formie – również obrazkowej – tworzy się od lat.  
Wiedziałeś, że za ojca copywritingu uznaje się Davi-
da Ogilvy? W 1962 roku magazyn „Time” napisał o nim jako  
o „najbardziej poszukiwanym kreatorze w dzisiejszym 
przemyśle reklamowym”. Jednak  pierwszym  na  świe-
cie pełnoetatowym copywriterem był John Emory Powers  
– ojciec nowoczesnej kreatywnej reklamy. Oboje wywarli duży 
wpływ na to, jak dzisiaj wygląda reklama i marketing. 

Artysta czy rzemieślnik, a może psycholog? Dobry copywri-
ter łączy wszystkie te cechy. Nie określa się go tylko pod wzglę-
dem warsztatu językowego. Ważne jest również to, jak odczytu-
je zlecenie, respektuje wytyczne – także te techniczne – oraz czy 
potrafi odwzorować ducha projektu i przeobrazić go w słowa,  
a także czy potrafi za pomocą słów zrealizować cel – również ten 
sprzedażowy. To wszystko to umiejętności nabyte – wszystkiego 
można się nauczyć. Wystarczy ćwiczyć. W końcu w praktyka czyni 
mistrza. 

Przed Tobą garść praktycznej wiedzy i wskazówek o tym, 
jak z copywritera stać się rozchwytywanym mistrzem  
słowa.
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Research i materiały
bazowe

Jesteś copywriterem – chcesz pracować szybko i jednocześnie 
efektywnie. To zrozumiałe. Żeby tak jednak było, rozpoczynając 
pracę z każdym nowym projektem (i nie tylko!), musisz zostać 
ekspertem researchu. Tylko... co to tak właściwie oznacza? Gdzie 
zacząć? Na co zwrócić uwagę? 

Wiesz już, dla kogo będziesz tworzyć teksty. Wiesz też, jak wyglą-
dają ogólne wytyczne dotyczące pisania tekstów. Czas na zapo-
znanie się ze stroną internetową, na której pojawią się Twoje znaki 
ze spacjami. Strona marki to baza podstawowej wiedzy – nikt 
lepiej nie opisze stylu, charakteru i tonu, jakim posługuje się 
marka niż ona sama. Treści na stronie musiały zostać zaakcep-
towane, może zostały napisane przez osobę, która tworzyła stra-
tegię marki. To kopalnia wiedzy!

Będąc copywriterem, musisz stać się kameleonem i dostoso-
wać się do wymagań. Oczywiście nie zatracaj w tym swoje-
go charakteru – za to Cię lubimy. Odwiedź zakładki, w których 
firma opowiada o sobie, przeczytaj kilka artykułów, opisów. Jeśli 
na stronie marki nie znajdziesz tych informacji, nie bój się pytać. 
Twój zleceniodawca pomoże Ci odnaleźć najważniejsze informa-
cje, a jeśli to konieczne – skontaktuje się z samą marką.

Copywriter nie tworzy od zera. W podstawowych działaniach nie 
będziesz przeprowadzać badań, dogłębnych analiz rynku czy 
tworzyć innowacyjnego narzędzia. Twoją bazą są aktualne wia-
domości dotyczące tematu, który opisujesz. Najważniejszy jest 
więc research. Jak już wiesz, podstawową bazą wiadomości jest 
strona marki. Jednak nie musisz się do niej ograniczać! Pamię-
taj, że źródła, które wykorzystujesz podczas swojej pracy, powin-
ny być rzetelne. Zwłaszcza jeśli tworzysz treści w obszarze porad 
zdrowotnych.

Niektóre projekty wymagają eksperckiego podejścia do tema-
tu, wówczas research jest o wiele bardziej wyczerpujący. Warto 
wtedy sięgnąć do rzetelnych publikacji, sprawdzonych blogów, 
a nawet książek. Zanim to zrobisz, stwórz plan i określ, jakie in-
formacje będą niezbędne do przygotowania tekstu. Nadmiar 
źródeł może doprowadzić do zagubienia się w nich – żeby tego 
uniknąć, przyda Ci się copy-szkielet, czyli wstępny plan pracy.
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Styl i język

Styl komunikacji to nieodzowna część każdego tekstu.  
Powinieneś pamiętać, że swój tekst kierujesz do czytelnika. 
Frazy kluczowe są bardzo ważne, pomagają użytkownkom trafić 
na Twój tekst w sieci. Ale nie możesz pisać jedynie do robotów 
indeksujących. Miej na uwadze, że po drugiej stronie ekranu znaj-
duje się człowiek.

Styl komunikacji i język zależy od kilku elementów:

— rodzaju tekstu (opis produktu, kategorii, artykuł, 
 notka prasowa itd.),

— tematyki tekstu,

— persony, do której kierujesz treść,

— celu tekstu,

— rodzaju usług oferowanych przez klienta, dla którego piszesz,

— wartości, które reprezentuje sobą klient,

— stylu komunikacji przyjętego na stronie klienta.

Podczas reaserchu poświęciłeś chwilę, aby zapoznać się z pro-
jektem – wytycznymi, stroną klienta, jego usługami, wartościa-
mi, jakie sobą reprezentuje. Zdążyłeś już przeczytać kilka tekstów, 
które znajdują się na stronie. Jesteś w stanie wczuć się już teraz 
w rolę odbiorcy – wystarczy, że przemówisz do niego językiem, 
który odda ducha i wartości projektu. Jeśli tworzysz treści na 
stronę firmy logistycznej, barwne epitety i metafory nie zdadzą tu 
egzaminu. Jeśli piszesz artykuł dla naturalnej drogerii kosmetycz-
nej, specjalistyczny, pozbawiony emocji język nie trafi do grupy 
docelowej marki. Pisz prosto i szczerze, bez „marketingowych” 
obietnic. Po prostu przybliżaj odbiorcom świat, o którym chcą się 
dowiedzieć czegoś więcej. 

Unikaj wtórności, walcz z informacyjnym i stylistycznym 
banałem. Choć to trudne, postaraj się powiedzieć coś nowego 
w temacie. Nie przesadzaj z imiesłowami i zbyt rozbudowanymi, 
zawiłymi konstrukcjami zdaniowymi. Najlepiej całkowicie ich 
unikaj – utrudniają zrozumienie tekstu. A tekst, który jest trudny do 
zrozumienia, nie zostanie przeczytany.
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Oto kilka trików, które pozwolą Ci uniknąć  
pisania trudnych w odbiorze zdań:

— nie twórz zdań wielokrotnie złożonych,

— nie używaj formy biernej i unikaj imiesłowów,

— jedno zdanie = jedna myśl,

— nie stosuj zaprzeczeń,

— unikaj pisania liczb słownie.

Internet rządzi się swoimi prawami – tak samo teksty,  
które się tutaj znajdują. Zwracaj się bezpośrednio do od-
biorcy i stosuj pisownię wielką literą, w przypadku zaim-
ków osobowych i dzierżawczych (Ciebie, Tobie, Twój itp.). 
Unikaj pisania w pierwszej osobie liczby mnogiej (robimy, 
mówimy, chcemy itp.) – dzięki temu personalizujesz swój tekst  
i odbiorca ma wrażenie, że został skierowany bezpośrednio 
do niego.

Skup się na tym, aby teksty były przede wszystkim war-
tością dodaną dla czytelnika – język i styl wypowiedzi  
nie mogą być progiem zwalniającym na drodze do poznania 
odpowiedzi na pytanie zadane w temacie artykułu.
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Jak pisać  
poszczególne 
części tekstu?



Lead

Jesteś nie tylko copywriterem – jesteś też czytelnikiem. 
W sieci poszukujesz stron, które odpowiedzą na Twoje  
pytania, a spośród wszystkich wyników, wybierasz tę jedną treść, 
która już w pierwszych sekundach sprawiła, że nie możesz ode-
rwać od niej wzroku. To często zasługa leadu.

Tworzony przez Ciebie lead musi kondensować w sobie trzy 
krótkie zasady – zwięźle, prosto i na temat. To idealny przepis  
na zaangażowanie odbiorcy i jednocześnie sprawienie, że to wła-
śnie Twój tekst może stać się tym najlepszym! 

Jak osiągnąć lead-sukces? Skup się na przekazaniu meritum 
tekstu w 3 zdaniach, najlepiej pojedynczych, zaopatrzonych  
w zrozumiałe dla czytelnika słowa. W tym miejscu wpleć też  
frazy kluczowe – dzięki temuZ odbiorca od razu będzie wiedział,  
że to coś, czego szukał, a dodatkowo wpłynie to pozytywnie  
na pozycję treści w wyszukiwarce. 

Pamiętaj, że w leadzie nie powinno wspominać się o kwestiach, 
które nie zostaną rozwinięte w artykule. Czytelnik przeskanuje treść 
i gdy nie napotka odpowiedzi na swoją zagwozdkę, opuści stro-
nę, a Twój artykuł i czas, który poświęciłeś na jego przygotowanie,  
nie będzie doceniony.
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Jak zbudować dobry lead?
Mamy dla Ciebie 3 małe 
wskazówki.

1. Powołaj się na dostępne i wiarygodne dane.

2. Zaskocz czytelnika – stwórz pierwsze zdanie, w którym  
 będzie mógł się zatracić! Pytania to dobre rozwiązania.

3. „Coś, co się łatwo czyta, trudno napisać” (Nathaniel  
 Hawthorne) – to prawda! Ale czy ktoś zabrania Ci cytować  
 tych, którzy już stworzyli coś trudnego? Nie bój się cudzysło- 
 wów, jednak zawsze podawaj źródła.

Lead nie jest wstępem 
– to zajawka!

Pojawia się zaraz pod tytułem, a jego celem jest zaciekawienie 
czytelnika tak, aby zechciał zapoznać się z całym tekstem. Ten 
mini-akapit powinien porywać, intrygować, atakować. 

A to wszystko w zaledwie 160-250 znakach ze spacjami.
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Akapit

Każdy tekst składa się z bloków złożonych z kilku zdań. To właśnie 
akapity. Dzięki nim tekst staje się łatwiejszy w odbiorze, a czytel-
nik nie męczy się skanowaniem tekstu tak szybko, jak mogłoby 
to być w przypadku bloków składających się z kilkunastu zdań. 
Teksty publikowane w sieci powinny składać się akapitów, 
które tworzą ciąg około sześciu wersów. Przy ich większej liczbie 
odbiorca będzie znudzony i nie będzie chciał skanować wzrokiem 
dalszych części. Dzięki akapitom możesz w szybki i łatwy sposób 
oddzielić jedną myśl od drugiej. 

To jednak nie wszystko. Prawidłowo zbudowany akapit wyróżnia 
się logiczną strukturą. Zanim rozpoczniesz proces tworzenia tre-
ści, poszukujesz źródeł. Wcześniej przygotowujesz copy-szkielet, 
który szczególnie przyda się właśnie tutaj. Dzięki temu stworzysz 
teksty, które efektywnie przekazują informacje i są łatwe w przy-
swajaniu. Przeprowadź czytelnika krok po kroku przez cały artykuł 
poprzez wyjaśnienie, opis i ewentualną definicję obszaru, na któ-
rym się skupiasz.

Pamiętaj - w akapitach muszą pojawiać się 
frazy kluczowe.
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Śródtytuł

Treści internetowe są skanowane wzrokiem. Dzięki temu czytelnik 
już w kilku pierwszych sekundach, może stwierdzić, czy tekst będzie 
dla niego wartościowy. Właśnie dlatego nagłówki powinny być 
krótkie i precyzyjne – muszą zapowiadać to, co czytelnik znajdzie 
w akapitach. Ułatwiaj odbiorcy poszukiwanie informacji i umiesz-
czaj w śródtytułach to, co najważniejsze. Otrzymując wytyczne 
dotyczące pisania treści bądź konkretne zlecenia, otrzymujesz też 
krótkie streszczenia – dzięki nim doskonale wiesz, ile śródtytułów 
minimalnie musi zawierać tekst. 

Pytania to dobre rozwiązania, które oczywiście mogą pojawiać 
się również w H1, H2, H3. Dobrą praktyką jest również rozpoczęcie 
tworzenia tekstów właśnie od nagłówków – dzięki temu stwo-
rzysz szkielet tekstu i uporządkujesz informacje, które chcesz 
przekazać w artykule. 

Czy nagłówki i śródtytuły wpływają na pozycjonowanie strony? 
TAK. Właśnie dlatego musisz zadbać o to, by w nagłówkach po-
jawiały się frazy kluczowe – szczególnie główne frazy kluczowe. 
Nasycone frazami śródtytuły sprawią, że tekst i strona, na której 
jest opublikowany, będzie miał szansę na wyróżnienie się na tle 
innych stron. Dzięki temu, roboty wyszukiwarki mogą dopaso-
wać wyniki wyszukiwania do zapytań użytkowników. Co więcej – 
odpowiednio umieszczone frazy w nagłówkach wpływają 
na rozpoznanie jakości i tematyki tekstu, dzięki czemu roboty 
umieszczają teksty na wyższych pozycjach w organicznych wyni-
kach wyszukiwania.



H1 - nagłówek poziomu pierwszego.
Jest najbardziej istotny z punktu widzenia SEO
i jest używany do tytułów.

 H2 - nagłówek poziomu drugiego.  
 
 Mniej istotny niż H1, jednak wciąż odgrywa  
 ważną rolę – najczęściej używany w śródtytułach.

   H3 - nagłówek poziomu trzeciego.  
   
   Mniej istotny niż H2, ale wziąż ważny. Używany pomiędzy 
   akapitami H2, jako wyróżnienie kolejnego podtematu. 13
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Opis kategorii

Opisy kategorii to istotne narzędzie z punktu widzenia SEO. Tre-
ści pomagają skutecznie wypozycjonować stronę kategorii, 
jednak pełnią też bardzo ważną funkcję prokonsumencką – są 
źródłem informacji dla użytkownika, na każdym etapie lejka 
sprzedażowego. Dodatkowo to idealne miejsce na prezentację 
marki oraz przekierowanie konsumenta na kolejne etapy ścieżki 
zakupowej.

Pisząc treści, często otrzymujesz określoną przez specjalistów 
SEO pulę znaków ze spacjami do wykorzystania. Tak jest również 
w przypadku opisów kategorii. Treści z czasem mogą być roz-
budowywane, poddawane recyklingowi – wówczas zadaniem 
copywritera jest dopisanie kolejnych zzs i dodanie dodatkowych 
fraz kluczowych. Najważniejszą zasadą z punktu widzenia copy-
writera powinno być wyczerpanie tematu i przekazanie odbior-
cy wszystkich niezbędnych informacji.

W opisie kategorii musi się znaleźć informacja o produktach, któ-
re się w niej znajdują. Nie chodzi jednak o wskazywanie konkret-
nych produktów – oferta marki może się zmieniać, jednak opis 
kategorii prawdopodobnie przez miesiące, a może nawet i przez 
lata, nie będzie zmieniany. Pracując ze specjalistami Harbingers, 
przed rozpoczęciem pracy zawsze otrzymujesz szczegółowe wy-
tyczne, w których znajduje się informacja o tym, jakie informacje 
powinny znaleźć się w konkretnych częściach tekstów. Wśród wy-
tycznych wymieniona zostaje m.in. część, którą musisz poświę-
cić na doradzenie konsumentowi, jakimi kryteriami powinien się 
kierować podczas wyboru produktu na swojej ścieżce zakupowej. 

Opisy kategorii traktuj jak wpisy blogowe – poznaj grupę doce-
lową. Jeśli marka zdecydowała się na strategię content marke-
tingową, z pewnością otrzymasz takie informacje. Jeśli jednak 
ten element nie został jeszcze dokładnie określony, zastanów 
się, czego potrzebuje klient marki, dla której tworzysz teksty. 
Zastanów się również, jakie ma słabości. Dzięki znajomości po-
trzeb konsumenta będziesz mógł motywować go do zaspoko-
jenia pragnień poprzez ofertę marki, a dzięki jego słabościom – 
zaproponujesz mu konkretne rozwiązanie i pomożesz w doborze 
odpowiedniego produktu. Zwracaj się do konsumenta na „Ty”. 
Dzięki temu zbudujesz z nim bliższą więź i jednocześnie nie bę-
dziesz pisać jedynie dla robotów wyszukiwarki.



Opis produktu

Wyobraź sobie, że jesteś klientem jednego ze sklepów interneto-
wych. Trafiasz na stronę produktową, a Twoim celem jest znale-
zienie tego konkretnego produktu, który „kupi Cię” od pierwszego 
wejrzenia. Zdjęcia to jednak nie wszystko, chcesz czegoś więcej 
i nie musisz daleko szukać – dostajesz to. Dostajesz odpowiedź 
na najważniejsze pytania, które towarzyszą Ci w tym momencie, 
czyli opis produktu. Zapoznajesz się z właściwościami produktu, 
dowiadujesz się też, jakie korzyści osiągniesz, zakupując przed-
miot i już wiesz, że słowa sprzedają. 

Opisy kopiowane ze stron producentów nie spełniają swojej roli 
w 100%. Brakuje im najważniejszej cząsteczki, czyli ukierunkowa-
nia na konsumenta. Opisy produktowe mają dwie podstawowe 
funkcje – muszą wpłynąć na decyzje zakupowe konsumen-
tów, ale jednocześnie stworzyć środowisko idealne dla robo-
tów wyszukiwarek. Nie ma tutaj miejsca na duplikaty – teksty 
muszą być oryginalne, a w osiągnięciu tego celu pomoże Ci zro-
zumienie kilku podstawowych zasad.

Copywriter ma moc – w końcu to on tworzy treści, dzięki którym 
chętnie klikamy KUP bądź DODAJ DO KOSZYKA. Od czego zacząć? 
Od poznania grupy docelowej.

Pierwszy akapit opisu kategorii to treść, która najczęściej jako 
pierwsza wyświetli się użytkownikowi po załadowaniu strony. To 
działania związane z zasadą Above The Fold. Pierwsza część tek-
stu, np. lead, pojawia się przed propozycją produktową. Pozosta-
ła część – tuż pod produktami. Dzięki temu zostaje zapewniony 
odpowiedni UX, a potencjał SEO podstrony pozostaje nienaruszo-
ny. 

W opisach kategorii frazy kluczowe muszą zostać rozmieszczone 
równomiernie w całej treści oraz w nagłówkach. Ważne też, aby 
zadbać o ich naturalność brzmienia. Wyróżnienia najważniej-
szych słów kluczowych lub najistotniejszych fragmentów wpłyną 
na odbiór treści przez użytkownika. 

Przekazując informacje w treści, kieruj się metodą odwróconej 
piramidy. Pamiętaj też o schemacie AIDA - Attention, Interest, 
Desire, Action – i nie zapominaj o CTA. Więcej o AIDA przeczytasz 
w naszym artykule AIDA w marketingu.
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Ten krok masz już jednak za sobą – posiadasz już podstawo-
we informacje o tym, dla kogo tworzysz treści, a dokładny rese-
arch nie sprawił Ci najmniejszego problemu. Zwracając się do 
odbiorcy, pisz tak, jakbyś go doskonale znał. Zwracaj się do nie-
go bezpośrednio, nie bój się przejścia na „Ty” – nie usłyszysz zza 
swoich pleców oburzonego odbiorcy, który porównuje swój wiek 
do Twojego. Dzięki temu nawiążesz bliski kontakt z odbiorcą, 
stworzysz więź i przybliżysz go do najważniejszego etapu, ja-
kim jest konwersja. Nie wiesz, jakiej płci są Twoi odbiorcy? W ję-
zyku polskim ciężko używać bezosobowej formy dlatego postaw 
na odmianę męską – najbardziej uniwersalną. Jeśli jednak wiesz, 
że oferta sklepu jest kierowana głównie do kobiet, używaj formy 
żeńskiej. 

Przedstawienie cech opisywanego produktu jest ważne, jednak 
nie jest najważniejsze. Skup się na korzyściach, jakie poprzez za-
kup konkretnego produktu może osiągnąć odbiorca. Wyobraź so-
bie, że musisz opisać naklejki na ścianę z motywem kwiatowym. 
Element ożywi wnętrze, to oczywiste, ale... może też zasłonić niees-
tetyczne rysy na ścianie, które mogły pojawić się w pokoju dziec-
ka. Dzięki temu rozwiązujesz dwa problemy czytelnika – gwaran-
tujesz, że wnętrze stanie się weselsze i jednocześnie przekonujesz 
do zasłonięcia elementu, bez angażowania do tego farby i pędz-
la. Postawienie się na miejscu czytelnika, wejście do jego świata 
i zrozumienie jego problemów to Twoja baza do stworzenia bar-
dzo dobrego tekstu.

Pisząc opis produktu, stwórz historię, w której zadbasz o korzyści, 
ale też sprawisz, że odbiorca wyobrazi sobie przedmiot – nie za-
pominaj o podaniu wszelkich najważniejszych cech produktu, ta-
kich jak jego wymiary, waga czy materiał wykonania. Nie bój się 
pytań, które pojawiają się w Twojej głowie. Zapisz je i odpowiedz 
na nie. Możliwe, że takie same pytania ma odbiorca i poszukuje 
konkretnych odpowiedzi.
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XNie popełniaj tych błędów

 — opis nie pasuje do marki 

 — wychwalanie produktu 

 — używanie słów niezrozumiałych dla odbiorcy

 — ściany tekstu, których nie da się skanować wzrokiem

 — błędy językowe, gramatyczne, bardzo długie zdania
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Odbiorca tekstu jest ważny – bardzo ważny. Równie ważne są 
zasady SEO i optymalizacja treści. Otrzymując zlecenie od Har-
bingers, najważniejsze słowa kluczowe i ich nasycenie zawsze są 
szczegółowo określone. Nie musisz martwić się o to, że frazy zo-
stały źle dobrane. Największą moc mają frazy, które są umiesz-
czane w nagłówkach, jednak muszą pojawiać się też w samej 
treści. O tym, jak umieszczać słowa kluczowe w tekstach, prze-
czytasz w rozdziale „Jak umieszczać frazy? - podstawowe zasa-
dy SEO”. Już teraz zapamiętaj jednak, że słowa kluczowe powinny 
być zamieszczone w opisach produktów w naturalny i subtelny 
sposób.



Symbioza 
człowieka  
i robota



Zasady webwritingu

Jeśli piszesz tekst do Internetu, powinien być on od początku 
przygotowany zgodnie z zasadami webwritingu. Pamiętaj, że 
w Sieci prawie 80% użytkowników, zamiast czytać tekst, ska-
nuje go wzorkiem. Niewiele osób przeczyta artykuł w pełni „od 
deski do deski” jak książkę. Próba zmuszenia użytkownika, by 
przeczytał tekst w ten sposób, prawie zawsze zakończy się poraż-
ką. Lepiej wyjść naprzeciw i dopasować go do zachowania czy-
telników w Internecie – to zagwarantuje Ci sukces. 

Przede wszystkim artykuł nie może stanowić ściany tekstu – 
zderzenie się z nią spowoduje zniechęcenie i natychmiastowe 
wyjście ze strony. Pamiętaj o podzieleniu tekstu na mniejsze aka-
pity (optymalnie, gdy jeden akapit zawiera ok. 6 wersów). Tekst 
powinien być czytelny, przejrzysty i podzielony za pomocą 
śródtytułów. Dzięki temu wzrok czytelnika płynnie przesuwa się 
po poszczególnych częściach. 

Internet jest przepełniony rozrywką, bodźcami i rozpraszacza-
mi – masz dużą konkurencję – postaraj się zatrzymać czytelnika 
i zachęcić go do przeczytania tekstu: formą, treścią lub ciekawym 
przykładem.

Pisząc artykuł, który zostanie zamieszczony na stronie interne-
towej, masz dużą przewagę nad twórcami offline – możesz roz-
mawiać z czytelnikami. To nie musi – a nawet nie powinien być 
jednostronny komunikat. W końcu swoim tekstem realizujesz jakiś 
cel. Może chcesz zachęcić użytkownika do odwiedzenia innej stro-
ny, chcesz nakłonić go do zapisu do newslettera, a może chcesz 
zachęcić go do zakupu? Zaangażuj go odpowiednim zwrotem 
i zachęć do dialogu. Aby tworzyć teksty, które skłonią użytkowni-
ka do działania, warto znać techniki tworzenia skutecznego call-
-to-action

To tylko preludium zasad webwritingowych. Więcej infor-
macji na ten temat przeczytasz w artykule ABC webwritingu 
zamieszczonym na naszej stronie internetowej. 
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https://harbingers.io/blog/call-to-action
https://harbingers.io/blog/call-to-action
https://harbingers.io/blog/abc-webwritingu


Jak umieszczać frazy?  
– podstawowe zasady SEO

Frazy kluczowe stanowią swoisty pomost łączący czytelnika i ro-
boty indeksujące. Pisząc artykuł blogowy, frazy powinna znaleźć 
się zaraz na początku tekstu (lead), w akapitach oraz w podsu-
mowaniu i w nagłówkach. Frazy muszą zostać umieszczone 
w tekście tak, aby nie zaburzały odbioru i jednocześnie wciąż 
były atrakcyjne dla robotów wyszukiwarki. Trudne frazy, takie 
jak te zawierające nazwę miejscowości, trudno wpleść w spo-
sób naturalny – w tym przypadku możesz dodać je w nagłówku, 
a w akapitach skupić się na dokładnym przedstawieniu usług. 

Jako copywriter powinieneś umieszczać słowa kluczowe w tek-
ście najczęściej w niezmienionej formie, oczywiście jeśli brzmią 
naturalnie. Co zrobić, gdy fraza sprawi Ci trudności?
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321Jedną część frazy umieść na końcu jed-
nego zdania, a drugą na początku kolej-
nego.

Przykład dla frazy: 
„suplementy diety sklep internetowy”:

Możesz wówczas sięgnąć po suple-
menty diety. Sklep internetowy ofe-
ruje wiele mieszanek ziołowych o róż-
nym działaniu – pomocne przy różnych  
dolegliwościach.

W zdaniu złożonym – jedną część frazy 
umieść na końcu zdania podstawowego, 
a drugą na początku zdania dopełniają-
cego.

Przykład dla frazy: 
„suplementy diety sklep internetowy”:

Jeśli myślisz o tym, by zaopatrzyć się w 
suplementy diety, sklep internetowy 
jest miejscem, w którym znajdziesz spory 
wybór tych produktów.

Dwudzielna budowa zdania: umieszczenie 
nieatrakcyjnej, nienaturalnie brzmiącej 
frazy na początku śródtytułu i dopełnienie 
częścią angażującą.

Przykład dla frazy: 
„mieszanka ziołowa”

Mieszanka ziołowa – smaczny i naturalny 
sposób na wzmocnienie organizmu. 

3 TRIKI 
jak umieszczać frazy kluczowe bez modyfikacji
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Formatowanie tekstu

Zrealizowane zlecenie – gotowy tekst, który przesyłasz, powinien 
mieć odpowiednią formę. Pamiętaj, Twój tekst jest wizytówką 
Twojej pracy. Jest nią nie tylko ze względu na treść, ale również 
ze względu na swoją prezentację. Odpowiednie formatowa-
nie tekstu to cenna i jedna z podstawowych umiejętności, którą 
powinien posiadać dobry copywriter. Niezależnie, czy przesyłasz 
tekst na dysk, czy na maila, powinien on mieć jednakowe para-
metry.
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Poniżej znajdziesz uniwersalne wytyczne odnośnie do tego,  
jak powinien wyglądać poprawnie sformatowany tekst: 

1. Tekst powinien być przesłany w formacie Worda (.doc lub 
.docx). Forma edytowalna pozwala na łatwą korektę i publi-
kację. Nigdy nie przesyłaj tekstu w formacie PDF.

2. Nazwij plik tak, aby jasno komunikował, co zawiera: tytuł tek-
stu+nazwa klienta.

3. Używaj fontu Calibri o rozmiarze 12 pkt – jest uniwersalny i nie 
zniekształca polskich znaków.

4. Kolor tekstu powinien być czarny. Zwróć na to uwagę, szcze-
gólnie podczas kopiowania informacji z jednego pliku do 
drugiego – często nieświadomie możesz skopiować również 
formatowanie. 

5. Śródtytuły – powinny być oznaczone nagłówkami H2-H5. 
Oznaczysz je za pomocą stylów nagłówków w programie 
do pisania. Unikaj robienia tego za pomocą znaczników HTML 
(o ile nie zostałeś o to poproszony w wytycznych). 

6. Pogrub w tekście najważniejsze informacje, na które warto 
czytelnikowi zwrócić uwagę. Napisałeś tekst – sam najlepiej 
wiesz, które kwestie warto wyróżnić. 



Ucz się na 
(cudzych)
błędach
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Najczęstsze błędy w copy-
writingu

Abyś nieustannie mógł szlifować swój warsztat, przygotowaliśmy 
dla Ciebie zbiór najczęściej popełnianych błędów przez copywri-
terów.

1. Błędy składniowe

Imiesłowy 

1. Zgodność podmiotów w zdaniu

Zdanie błędne: Korzystając z oferty, oszczędność to nawet 35%! 
Zdanie poprawne: Korzystając z oferty, oszczędzasz nawet 
do 35%!

2. Pisownia imiesłowów ze słowem nie

Imiesłowy przymiotnikowe piszemy z nie łącznie: 
 — niedziałający,
 — nieczytany,
 — nienaprawiony.
Imiesłowy przysłówkowe piszemy z nie rozłącznie:
 — nie szukając, 
 — nie namalowawszy, 
 — nie znalazłszy.

3. Imiesłowy a przecinki

Imiesłowy przymiotnikowe wymagają wydzielenia ich od reszty 
zdania przecinkami.
Zdanie błędne: Na co zwrócić uwagę wybierając monitor 
dopracy?
Zdanie poprawne: Na co zwrócić uwagę, wybierając monitor 
do pracy?

Pamiętaj, jeśli masz możliwość, nie używaj imiesłowów. W zamian 
najlepiej użyć czasowników w stronie czynnej. Dzięki nim sprawisz, 
że tekst będzie dynamiczny, a tym samym łatwiejszy w lekturze 
i odbiorze. 



Spójniki skorelowane
Niemal zawsze występują łączniem, ale w innym zdaniu składo-
wym.

Liczebniki porządkowe

Nie piszemy: 10-ty, 30-ego, 18-sty. To, w jaki sposób należy odczy-
tać liczebnik, określa krokpa. Kiedy kropka jest niepotrzebna? 

 — Przy zapisie godzin, np. Autobus odjeżdża o 9.30 rano. 
 — Przy cyfrach rzymskich, np. Wydarzyło się to w XII wieku.
 — Przy zapisie dat w formie dzień i miesiąc (cyfra+słowo), 

np. 13 marca.
 — Gdy kontekst wskazuje na liczebnik porządkowy,np. Obchodzę 

47 urodziny.

PAMIĘTAJ
 — Nie zamieniaj jednego członu na inny – nie pisz na przykład 

także…, jak i….
 — Jeśli pierwszy człon został użyty, nie zapomnij o dopisaniu 

drugiego.
25

2. 43. 18.
DRUGI CZTERDZIESTY

 TRZECI
OSIEMNASTY



2. Błędy interpunkcyjne

Myślnik, dywiz i półpauza 

Pauza jest zarezerwowanym znakiem dla literatury i dialogów. 
Półpauza powinna być stosowana w funkcji myślnika. Dywiz 
służy do zapisu złożeń, np. biało-czerwony, plastikowo-drewniany,  
Busko-Zdrój.
W Wordzie dywizy są automatycznie zmieniane na półpauzy. 
Półpauzę możesz też wybrać spośród symboli, a jeśli tworzysz 
teksty w Google Docs, przytrzymaj klawisz Alt, a na klawiaturze 
numerycznej wpisz kod 0150. Możesz wstawić też dwa dywizy, 
które automatycznie zmienią się w półpauzę. 

3. Najczęstsze błędy fraze-
ologiczne

źle: wziąć/brać coś na tapetę 
dobrze: brać coś na tapet

źle: w każdym bądź razie
dobrze: w każdym razie

źle: Coś jest przysłowiowe, a nie ma o tym przysłowia, 
np. przysłowiowa kropka nad i.
dobrze: kropka nad i.

źle: iść po najmniejszej linii oporu
dobrze: iść po linii najmniejszego oporu

źle: odgrywać funkcję
dobrze: pełnić funkcję

źle: pełnić rolę
dobrze: odgrywać rolę

źle: pod rząd
dobrze: z rzędu
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- dywiz (łącznik)
– półpauza
— pauza
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4. Błędy leksykalne

Liczba i ilość 
Liczba określa coś, co możemy policzyć, np. W naszym asorty-
mencie znajduje się duża liczba telewizorów. 

Ilość określa coś niepoliczalnego, np. Do przyklejenia tapety po-
trzebujesz większej ilości kleju. 

Trudno i ciężko
Trudno określa najczęściej stopień skomplikowania, ciężko jest 
natomiast słowem używanym do określenia czegoś, co prze-
ważnie wymaga wysiłku fizycznego. Słowa mogą funkcjonować 
zamiennie w jednym przypadku – gdy coś jest niemal fizycznie 
przytłaczające. 

Najczęściej warto używać trudno, np. trudno coś zrozumieć, trud-
no ocenić, trudno z tego wybrnąć.

Mieć i posiadać 
Mieć i posiadać to nie synonimy. Posiadać można przedmioty o 
dużej wartości materialnej, np. nieruchomość. Mieć jest pojemne 
znaczeniowo.

Dedykowany i przeznaczony 
Dedykowany oznacza poświęcony komuś – najczęściej utwór 
muzyczny czy literacki. W przypadku zwykłych, przeciętnych 
przedmiotów należy używać przeznaczony.

Zdanie błędne: Stworzyliśmy oprogramowanie dedykowane 
dużym przedsiębiorcom.
Zdanie poprawne: Stworzyliśmy oprogramowanie przeznaczone 
dużym przedsiębiorcom. 

Także i tak że 
Także jest synonimem słowa również, natomiast tak że jest syno-
nimem słowa więc. Pamiętaj, aby zawsze poprawnie rozpoznać 
kontekst wypowiedzi, by móc dopasować odpowiednie wyraże-
nie. 

Zdanie błędne: Już jadłem, także nie będę nic zamawiać. 
Zdanie poprawne: Już jadłem, tak że nie będę nic zamawiać.



Przedstawiamy Ci 7 narzędzi, dzięki którym praca współczesne-
go pisarza będzie łatwiejsza i przybliży Cię do tworzenia perfek-
cyjnych treści. Pamiętaj: żadne narzędzie nie zastąpi czujnego 
oka, doświadczenia i zdobytej wiedzy, ale mogą być dla Ciebie 
wsparciem, niczym najlepszy asystent.

 — wtyczka do Google Chrome LanguageTool lub strona inter-
netowa LanguageTool – wspomaga sprawdzenie tekstu pod 
względem ortografii i gramatyki, podkreślając elementy war-
te weryfikacji,

 — wtyczka Word Counter lub narzędzie ile.liter.pl – umożliwiają 
sprawdzenie liczby znaków w tekście za pomocą jednego klik-
nięcia lub wklejenia tekstu,

 — Internetowy Słownik Synonimów pozwala odnaleźć synoni-
my i wyrazy bliskoznaczne, by uniknąć powtórzeń w treści,

 — aplikacja Jasnopis pomaga ocenić czy tekst jest jasny i zro-
zumiały dla czytelnika,

 — Internetowe narzędzie Interpunkcja pozwala na sprawdzenie 
błędów interpunkcyjnych w gotowym tekście,

 — Antyplagiat, dzięki któremu upewnisz się, że Twój tekst jest w 
pełni unikalny i oryginalny.

 — Zecerka pozwala na typograficzną korektę tekstu,

28

A dodatkowo… 
Chcesz uniknąć literówek w swoim tekście? Po skończeniu pracy 
wciśnij F7.

Ctrl+F stanie się Twoim wspólnikiem w wyłapaniu niezgrabnych 
przeoczeń, takich jak podwójne spacje. 

Chcesz przyspieszyć swoją pracę nad ostatecznym wyglądem 
tekstu? Skorzystaj z dostępnych skrótów klawiszowych (Ctrl + /), 
dzięki którym za pomocą jednego kliknięcia sformatujesz swój 
tekst.

Przydatne narzędzia – wypróbuj to!

https://chrome.google.com/webstore/detail/grammar-spell-checker-%E2%80%94-l/oldceeleldhonbafppcapldpdifcinji?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/grammar-spell-checker-%E2%80%94-l/oldceeleldhonbafppcapldpdifcinji?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/word-counter/adgmgllmfhgppfnkmgikgbaniemjdikk
https://ile.liter.pl/slow.html
https://www.synonimy.pl/
https://www.jasnopis.pl/
https://www.interpunkcja.pl/
https://searchenginereports.net/pl/plagiarism-checker
https://www.zecerka.pl/


Współpracuj
z Game Changers!



Jak zostać copywriterem 
w Harbingers?

Znasz już najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się 
copywriter lub odświeżyłeś swoją wiedzę. W Twojej głowie poja-
wiła się chęć tworzenia interesujących treści, zgodnych z wytycz-
nymi webwritingowymi i SEO? Dołącz do naszej bazy! 

Nasi podwykonawcy to osoby pięknie i świadomie posługujące 
się językiem polskim, które wiedzą, gdzie stawiać przecinki, a pół-
pauza nie myli im się z dywizem. Poszukujemy osób, które po-
trafią dostosować ton swojej wypowiedzi do grupy docelowej 
i rodzaju komunikatu, a przed przystąpieniem do pracy szcze-
gółowo zapoznają się z naszymi wytycznymi. 

Wejdź na stronę, poznaj naszą ofertę i aplikuj na stanowisko! 
Otrzymasz od nas zadanie rekrutacyjne, a po jego wykonaniu od 
pojawienia się w bazie copywriterów Harbingers będzie dzielić 
Cię tylko mały krok!
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https://harbingers.io/oferta-copywriter-praca-zdalna


Jak odczytywać zlecenie?

 — Deadline – oznacza ostateczny dzień w godzinach roboczych (do godz. 16.00), do którego  
 należy odesłać gotowe zlecenie.

 — Długość tekstu – długość tekstu jest określana w znakach ze spacjami. W zleceniu zawsze  
 znajdzie się informacja o długości tekstu – to również podstawa do rozliczenia.

 — Tytuł – jest zawsze szczegółowo określony w wytycznych w finalnej formie. Nie należy go  
 modyfikować i zmieniać.

 — Streszczenie – szczegółowe streszczenie pojawia się przy zleceniach związanych z treścia- 
 mi blogowymi. Uwzględnia rozpisane nagłówki H2, które muszą znaleźć się w tekście oraz  
 informacje o tym, co powinno zostać opisane w akapitach. 

 — Frazy kluczowe – wśród słów kluczowych wyróżniamy frazy główne, które muszą pojawić  
 się w tekście przynajmniej 4 razy oraz pozostałe frazy kluczowe. To zasada, którą kierujemy  
 się wtedy, gdy frazy nie mają dokładnie określonego nasycenia.

 — Frazy semantyczne – to wszystkie wyrażenia powiązane z frazami głównymi. Frazy 
 semantyczne to często wyrazy bliskoznaczne, które również mają określoną liczbę 
 odnoszącą się do częstotliwości umieszczenia ich w tekście.

 — Nasycenie fraz – określane za pomocą liczby i oznacza częstotliwość, z jaką należy umie- 
 ścić dane słowo kluczowe w tekście. 

 — Linkowane produkty – to produkty z oferty Klienta, o których należy w sposób naturalny   
 wspomnieć w tekście, przedstawiając ich zalety bez nachalnej reklamy. Należy je podlinko- 
 wać pod anchorem tekstowym, którym powinna być nazwa produktu.
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https://harbingers.io/definicje/anchor


Autorzy

Patrycja Mucha 
Content Marketing Consultant w Harbingers 

Z Harbingers związana od 2020 roku – wcześniej poszukiwała 
#Gamechangers, ale jeszcze o tym nie wiedziała.

Dzięki Content Marketingowi rozwija swoją kreatywność i nie-
ustannie poszerza zakres swoich umiejętności. Ceni sobie pracę 
zespołową, oderwanie od schematów i dobrą organizację.

Agnieszka Surówka
Senior Content Marketing Specialist w Harbingers

Z marketingiem związana od 2018 roku, a z Harbingers od 2020 
roku. Wcześniej pracowała jako specjalista SEO. 

Content marketing to dla niej okazja, by łączyć kreatywną moc 
słowa pisanego z analizą danych. W pracy ceni sobie dobrą 
organizację i pracę zespołową. Project Management to jej drugie 
imię.

O Harbingers

Harbingers to zespół pasjonatów i indywidualności o unikatowych 
na polskim rynku, budowanych ponad dekadę kompetencjach. 
Pomagamy sklepom e-commerce dynamicznie rosnąć i zdo-
bywać pozycję lidera online. Codziennie zapewniamy wzrosty 
przychodów dla naszych Partnerów w Polsce i na świecie.

Poznaj nas bliżej!

www Facebook Instagram LinkedIn
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