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ipsum

jak go zrobić
dobrze?



Zbliża się moment uruchomienia landing page’a, który ma 
przynieść rewelacyjne wyniki - osiągnąć 
kilkudziesięcioprocentową konwersję i sprawić, by lead 
przeobraził się w klienta. Byłoby szkoda, gdyby jakieś 
niedopatrzenie czy mały błąd przekreśliły szanse na 
uzyskanie przewidywanych rezultatów. 
Jak zrobić landing page i jak sprawić, by działał, to dwie 
różne kwestie. 
Właśnie dlatego przygotowaliśmy checklistę, dzięki 
której załatasz każdą dziurę i wyeliminujesz 
najdrobniejsze niedokładności. Sprawdź swój landing 
page krok po kroku!

Cele landing page’a

Proponowana wartość

Elementy treści

Ostatnie szlify
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Cele landing page’a
Zanim opublikujesz stronę, upewnij się, 
że spełnia ona założone na początku 
cele. Nie napiszesz wiarygodnych 
tekstów,  jeśli nie czujesz, w jaką stronę 
zmierza landing page.

Kim jest twój idealny konsument? 
Czy na pewno dobrze odczytujesz 
jego oczekiwania?

Jaką wartość proponujesz swoim 
klientom?

Jakie są powody, dla których klient 
ma wybrać twoją ofertę?

A właściwie “skąd”, z jakich źródeł 
przychodzą odwiedzający twoją 
stronę? 

Kto? 

Co? 

Dlaczego?

Gdzie?
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Proponowana wartość
Pamiętaj, ludzie nie zareagują na robota 
tak samo, jak na człowieka, nie mówiąc 
już o kupowaniu od niego. Treści, które 
tworzysz, muszą realizować triadę 3P, 
czyli być Proste, Pomysłowe i 
Przyciągające uwagę. 

Zaangażowanie: Mów do swojego klienta w pierwszej 
osobie, używaj bezpośredniego języka. Takie zabiegi 
prowokują odpowiedź. Graj na emocjach i nie 
odkrywaj wszystkich kart - część zostaw domysłom.

Fascynacja: Wartość to przede wszystkim konkrety, 
fakty zamiast nic nie znaczącej otoczki. Odpowiadaj na 
pytania klientów, dostarczając im informacji: liczb, 
przykładów i mediów: zdjęć i filmów.

Perswazja: Wyjaśnij potencjalnym klientom, jak 
oferowana przez ciebie wartość im pomoże i poprzyj 
wyjaśnienia opiniami innych klientów. Zadbaj o to, by 
były to wiarygodne, prawdziwe opinie, a nie laurki 
wystawione samemu sobie.
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Elementy treści
Przeanalizuj poniższe punkty i upewnij 
się, że nic ważnego nie umknęło 
twojej uwadze.

Nagłówki: Krótkie, zwięzłe i na temat. Ze szczyptą 
kreatywności.

Podtytuły: Jeśli zdecydujesz się na ich użycie, 
umieść w nich liczbę lub fakt, który przekona 
czytelnika, że warto kontynuować czytanie.

Listy: W treści umieść listowanie, które znacząco 
ułatwi lekturę.

Opinie: Prawdziwe cytaty z wypowiedzi klientów 
oraz ekspertów branżowych budują zaufanie i niosą 
ze sobą konkretną wartość.

Liczby: Nie od dziś liczby są odbierane jako 
namacalny dowód; łatwiej też wyłowić je z tłumu 
liter.

Gra na emocjach: Zachęć do pozytywnej reakcji, 
przywołując w tekstach odpowiednie emocje, 
kojarzące się z przyjemnością i bezpieczeństwem.
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Głos: Używaj języka, jakiego używają twoi 
czytelnicy! Pomocne w tym będą opinie i recenzje 
dotyczące twojej działalności.

Sprawdzanie tekstu: Literówki i błędy stylistyczne 
czy gramatyczne mocno nadszarpują wiarygodność 
treści na landing page’u. Wyeliminuj je - poproś 
kogoś, by dokładnie przejrzał twoje teksty przed 
publikacją.

Pierwsza osoba: Staraj się pisać w pierwszej 
osobie - to sprawi wrażenie przebywania bliżej 
odbiorców i zwiększa prawdopodobieństwo 
wywołania ich reakcji.

Rozmieszczenie: Postępuj zgodnie z tym, co mówi 
nauka, i staraj się rozmieścić treści na stronie, 
sugerując się wzorem “F”.

Związek z tematem: Na landing page’u nie warto 
marnować miejsca na dygresje i plastyczne opisy. 
Trzymaj się tematu.

Wolna przestrzeń: Zostaw nieco wolnego miejsca 
na swojej stronie, tak aby najważniejsze elementy 
były widoczne i przyciągały uwagę czytelników.
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Ostatnie szlify
Upewnij się, że tworzysz landing page 
pozbawiony błędów technicznych. 
Przeskanuj najważniejsze elementy strony 
pod kątem bezproblemowego użytkowania:

34
PROJEKT

Uruchom widok desktopowy i mobilny strony 
głównej oraz strony po konwersji. Edytor landing 
page’y tworzy wersję mobilną automatycznie, 
jednak może ona wymagać manualnego 
dostosowania niektórych elementów.

Sprawdź, jak prezentuje się i działa landing page 
na kilku różnych urządzeniach. Weź pod uwagę 
różne rozdzielczości ekranów.

Upewnij się, że wszystkie linki i przyciski działają, 
jak trzeba i przekierowują do właściwych sekcji 
lub adresów URL.
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USTAWIENIA

Sprawdź integracje: wyślij testowego leada i 
zweryfikuj, czy wszystko działa poprawnie oraz 
czy pola w formularzu są odpowiednio 
skonfigurowane.

Zwróć uwagę na tytuły, słowa kluczowe i opisy.

Ustaw OG image.

Wybierz język landing page’a.

Pamiętaj o favikonie!

Edytor:

Upewnij się, że twoja domena jest poprawnie 
skonfigurowana i zobacz, czy landing page jest 
opublikowany pod odpowiednią domeną.

Sprawdź, czy certyfikat SSL został poprawnie 
zainstalowany.

Facebook Pixel: przetestuj używając 
rozszerzenia do Google Chrome - Facebook 
Pixel Helper.

Panel:
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Google Analytics: zweryfikuj działanie śledzenia, 
korzystając z Google Tag Assistant.

Przeskanuj zastosowane kody javascript w 
poszukiwaniu ewentualnych błędów.

Sprawdź, czy pasek informujący o polityce 
prywatności wygląda dobrze.

Poświęć nieco czasu na sprawdzenie 
widoczności landing page’a w wyszukiwarkach - 
w tym celu możesz uruchomić Google Search 
Console.

Zoptymalizuj grafiki i pozostałe elementy strony: 
uruchom optymalizację w sekcji “Labs” i 
przetestuj prędkość ładowania landing page’a, 
na przykład za pomocą Google PageSpeed 
Insight.

Twórz i publikuj landing page'e

Wypróbuj Landingi

www.landingi.com/pl/kontakt
Wszystkie instrukcje znajdziesz na

https://landingi.com/pl/kontakt
https://new.landingi.com/register
https://www.facebook.com/Landingi/
https://www.linkedin.com/company/landingi/?originalSubdomain=pl
https://landingi.com/pl



