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W RAPORCIE...

Jaką domenę wybrać?
Czy język angielski jest wystarczająco uniwersalny dla każdego rynku?
Czy mój serwis naprawdę wymaga rozbudowy i dodatkowych treści?
Skąd wynikają takie koszty kampanii?

Wiele polskich firm tworzących oprogramowanie i świadczących inne usługi informatyczne zastanawia się nad ekspansją na
zagraniczne rynki. Kuszące są większe budżety na projekty i rozliczenia w innej walucie. Jest też popyt na specjalistów.
Deweloperzy ze środkowej Europy są doceniani przez zagranicznych odbiorców oraz postrzegani jako osoby z dobrymi
umiejętnościami technicznymi i komunikacyjnymi. Natomiast pojęcia takie jak offshore, czy nearshore na stałe weszły 
do słownika firm IT. 

Firmy, które zwracają się do nas i są na etapie rozważania, czy wejść na międzynarodowy rynek, często zadają podobne
pytania, m.in.:

Chcąc wyjść naprzeciw naszym klientom, postanowiliśmy przeanalizować branżowe serwisy, które znajdują się na szczycie
list wyszukiwania na zagranicznych rynkach. Poniższy raport jest wskazówką, która pomoże uniknąć błędów już na
pierwszym etapie. Prezentujemy twarde dane, które pokazują, czym charakteryzują się strony najbardziej widoczne w
internecie i co warto zrobić, aby pojawić się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google.



Raport bazuje na wybranych
poniżej słowach kluczowych

 

nearshore development company

nearshore software development

nearshore software development services

offshore software development

offshore software development services

offshore software development company

it outsourcing services

software development company

mobile application development company

web development company

Dane prezentowane w raporcie dotyczą serwisów wyświetlających się w TOP 10 na powyższe zapytania.



USA
RYNEK 



DOMAIN RATING 57,5

DANE O SERWISACH IT (USA)

URL RATING 27,36

LINKI DO DOMENY 28617

UNIKALNE DOMENY LINKUJĄCE

DO DOMENY 938

PAGE SPEED MOBILE 35,3

PAGE SPEED DESKTOP 71

LICZBA SŁÓW 3253

LICZBA PODSTRON 802



Strony firmowe

64%

Strony agregujące/rankingowe

30%

Pozostałe

6%

TYP SERWISU (USA)



RODZAJ DOMENY (USA)

.com

79%

.co lub .io

11%

Pozostałe

10%



UK
RYNEK 



DOMAIN RATING 48,5

DANE O SERWISACH IT (UK)

URL RATING 22,05

LINKI DO DOMENY 16570

UNIKALNE DOMENY LINKUJĄCE

DO DOMENY 627

PAGE SPEED MOBILE 37,8

PAGE SPEED DESKTOP 73,2

LICZBA SŁÓW 3000

LICZBA PODSTRON 482



TYP SERWISU (UK)

Strony firmowe

71%

Strony agregujące/rankingowe

20%

Pozostałe

9%



RODZAJ DOMENY (UK)

.com

61%

co.uk

20%

Pozostałe 

10%

.co lub .io

9%



 
WNIOSKI



DOMENA

Najbardziej uniwersalną domeną dla firm z branży IT
jest domena .com.* Jest popularna zarówno na rynku
USA, jak i UK, a serwisy z takim rozszerzeniem
dominują w wynikach wyszukiwania na
wspomnianych rynkach. Jej uniwersalność pozwala
na ograniczenie kosztów serwisu i działanie na wielu
rynkach na poziomie jednej witryny. 

Udział pozostałych domen jest zdecydowanie
mniejszy, ale jak pokazują dane, ich wybór nie
przekreśla szansy na widoczność na pierwszej stronie
wyników Google. 

Najbardziej kosztowne w tym wypadku jest
korzystanie z domen krajowych, których działania
bardzo trudno przełożyć na zagraniczne rynki.

*więcej informacji o domenach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_domen_najwy%C5%BCszego_poziomu


STRUKTURA

Strona firmy IT kojarzy się zazwyczaj z pojedynczym landing pagem, na którym
prezentowane są poszczególne usługi i technologie. Jeżeli na stronie pojawia się blog, to
zazwyczaj nie jest on prowadzony regularnie i z odpowiednim zaangażowaniem. Analiza
pokazuje, że nie jest to właściwe podejście - średnia liczba podstron na rynku USA to 802,
a w UK to 482.

Analizowane serwisy posiadają rozbudowaną strukturę usług, technologii i branż, w których
działają. Dodatkowo regularnie rozbudowywaną sekcją są blogi, na których pojawiają się
artykuły zarówno techniczne, jak i treści przeznaczone dla kadry zarządzającej. Taki styl
prowadzenia serwisu, oprócz korzyści w postaci widoczności w wyszukiwarkach, przekłada
się na realne pozyskiwanie leadów. Potencjalny klient widzi firmę IT w roli eksperta, który
jest wsparciem w poszukiwaniu nowych rozwiązań i rozwiązywaniu problemów. 

Wyraźna jest też różnica między liczbą podstron na obu rynkach. Wynika to z tego, że firmy
obecne na rynku USA są zdecydowanie większe i posiadają bardziej rozbudowaną ofertę
usług oraz produktów niż małe software house'y.



TREŚCI

Firmy IT powinny w swoich serwisach zadbać 
o odpowiednią ilość i jakość contentu. Jak pokazują
wyniki, aby pojawiać się na pierwszej stronie wyników
wyszukiwania, należy inwestować w wartościowe 
i unikalne treści. 

Średnia liczba znaków ze spacjami w tekstach na obu
rynkach oscyluje w okolicach 3000. Oczywiście
zawsze ilość contentu należy rozpatrywać
indywidualnie przez pryzmat danego słowa
kluczowego i podstrony, która ma na nie rankować.
Niemniej możemy wyciągnąć wniosek, że bez
atrakcyjnych treści firma IT nie osiągnie pożądanej
widoczności w wyszukiwarkach.



PRĘDKOŚĆ

W przeciwieństwie do rynku e-commerce ruch na
stronach z branży IT generowany jest przede wszystkim
z urządzeń desktopowych. Nie oznacza to jednak, że
można zaniedbywać wersję mobilną strony. Na tym
polu trzeba wykonać jeszcze sporo pracy. Od marca 2021
Google przy tworzeniu rankingu wyszukiwarki planuje 
w pierwszej kolejności sugerować się wersją mobilną
strony, dlatego przygotowanie strony internetowej pod
urządzenia przenośne może być okazją do uzyskania
przewagi nad konkurencją.



DZIAŁANIA OFF-SITE

Uzupełnieniem dla działań off-site są działania polegające
na pozyskiwaniu wartościowych odnośników
prowadzących do witryny. W analizie mamy dostępne
dwa parametry Domain Rating (moc linków dla całej
domeny) URL Rating (moc linków dla adresu, który
rankuje na dane słowo kluczowe). 

Należy dążyć do jak najwyższej wartości tych wskaźników.
Dla obu rynków wartości te są wysokie, co świadczy 
o dobrych jakościowo źródłach linków przychodzących.
Znaczenie ma również liczba linków prowadzących do
domen, jak i do pojedynczych adresów url. 

Wniosek jest następujący - bez regularnych działań link
buldingowych, nie można liczyć na pojawienie się na
pierwszej stronie wyników wyszukiwania.



KONKURENCJA

Oprócz wzajemnej rywalizacji o topowe pozycje 
w wyszukiwarce, firmy IT muszą konkurować z pewnym
specyficznym rodzajem serwisów. Mowa tu o stronach
będących agregatorami firm. Są wśród nich serwisy
tworzące rankingi i zbierające recenzje o poszczególnych
wykonawcach, jak i strony pośredniczące między
potencjalnym klientem a całymi agencjami. Tego rodzaju
strony są najczęściej bardzo rozbudowane, posiadają
szeroką ofertą i dobrze wypadają w Google.



RÓŻNICE MIĘDZY RYNKAMI

Patrząc na dane widać wyraźnie, że rynek
amerykański posiada większy potencjał i jest
rynkiem bardziej wymagającym. Częściej można
spotkać na nim firmy z dużymi budżetami na
marketing w internecie. Świadczy o tym znacznie
większa liczba odnośników, unikalne domeny
prowadzące do stron firm IT i wysokie wskaźniki
jakościowe w porównaniu do rynku brytyjskiego.



Dawid Kasprzyk
CEO, Co-Founder
+48 577 803 503

kontakt@strategiczni.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Chętnie opowiemy Ci więcej 
o naszych usługach i działaniach 
w internecie. 


