
Tworzenie strony internetowej
krok po kroku

Persona to potencjalny klient, jego potrzeby oraz oczekiwania względem usług, które oferuje firma.
Przy jej opisywaniu uwzględnia się takie elementy jak m.in.: dane demograficzne, problemy i wyzwania 
zawodowe, wartości i obawy, oczekiwania, styl komunikacji, używane programy czy kanały, z których 
korzysta i czerpie wiedzę. Przygotowana persona (lub kilka) będzie pomocna nie tylko w przypadku 
tworzenia nowej strony www, ale także w przypadku innych działań marketingowych firmy.

Jeśli tylko masz na stronie www poprawnie wdrożony Google Analytics, możesz z jego pomocą 
odpowiedzieć na pytania takie jak: kim jest użytkownik, odwiedzający stronę, jaki jest wolumen ruchu i jak 
zachowują się użytkownicy na stronie. Dodatkowym źródłem wiedzy będą mapy ciepła. Mapy ciepła 
pozwalają nagrać sesje użytkowników na stronie www i sprawdzić jak wygląda ścieżka eksplorowania 
strony (wizualizacja ścieżki kursora myszki na ekranie).

Dzięki analizie możesz zobaczyć jak wygląda styl komunikacji konkurencji i jak podeszli do prezentacji 
swojej oferty. Jest to również kopalnia insightów w zakresie designu strony, elementów i sekcji, które 
powinny się na niej znaleźć, czy słów kluczowych. Znajomość komunikacji konkurencji pozwala też
na skuteczne wyróżnienie się na rynku i wypozycjonowanie.

Research słów kluczowych pomoże zdefiniować przede wszystkim to, jakie podstrony powinny się 
znaleźć na stronie www i co powinny zawierać, a także jakich słów użyć podczas tworzenia treści, aby 
mogły się one skutecznie pozycjonować w bezpłatnych wynikach wyszukiwania.

Architektura informacji to punkt wyjścia dla projektanta UX do tego, żeby wiedział jakie podstrony 
powinien zaprojektować oraz dewelopera do tego, jak ma wyglądać m.in. struktura URL, czy linkowania 
pomiędzy wybranymi podstronami.

Zdefiniowanie persony zakupowej (Buyer Persona)

Przeanalizowanie danych dot. skuteczności i wolumenu ruchu na obecnej 
stronie internetowej (o ile już ją mamy i mierzymy na niej ruch)

Analiza stron internetowych najważniejszej konkurencji (celujemy
w sprawdzenie min. 5)

Research słów kluczowych

Przygotowanie architektury informacji



Zrób research stron konkurencji i spisz funkcjonalności z zakresu doświadczenia użytkownika (ang. user 
experience), które są wykorzystywane na tych stronach i mogą pomóc Twojej grupie docelowej
w eksploracji strony. Dodatkowo, warto przygotować moodboardy, czyli zbiór grafik i zdjęć, które będą 
inspiracją dla grafika w procesie projektowania strony www. Dobrze przygotowane moodboardy potrafią 
precyzyjnie przedstawić uczucia, które powinny towarzyszyć użytkownikowi podczas przeglądania strony 
internetowej.

Zanim jeszcze przejdziemy do opracowania szaty graficznej strony, należy przygotować tzw. makiety low-
fi (ang. low fidelity mockups, czyli makiety “niskiej wierności”). Jest to nic innego jak prosty szkic strony. Na 
tym etapie dbamy nie o szczegóły wizualne, a funkcjonalność i zgodność z WCAG - wytycznymi, 
pomagającymi uczynić stronę możliwą do użycia dla wszystkich, również osób z niepełnosprawnościami.

Treści na stronę powinny być dopasowane do specyfiki Twojej grupy docelowej i wypracowanej persony 
zakupowej. Upewnij się, że kładziesz nacisk na wartości, którymi się kierują, a także ich potrzeby, 
problemy i oczekiwania. Język, którym się posługujesz powinien być również odzwierciedleniem tego, jak 
mówią Twoi klienci.

Po wdrożeniu strony bardzo ważne jest, by zweryfikować, czy nie wkradły się jakieś błędy wpływające na 
jej użytkowanie. Aby to zrobić należy przetestować wszystkie elementy znajdujące się na www: przyciski, 
przekierowania, slidery i tak dalej. W testowaniu pomocne mogą być mapy ciepła i weryfikacja jak pierwsi 
użytkownicy korzystają ze strony.

Zebranie odpowiednich funkcjonalności i przygotowanie moodboardów

Projektowanie oraz feedback makiet low-fi oraz wizualizacji stron

Stworzenie treści na stronę

Wdrożenie i przetestowanie nowej strony www
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