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NOWA STRONA INTERNETOWA 

WWW.MRSSPORTY.PL 
 

 

MRS.SPORTY 
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STAN AKTUALNY 

 

1. Przesłanie danych do logowania wszystkim, którzy mają stronę internetową 

2. Dostępne są następujące materiały: 

 Strona z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) -> z aktualnymi informacjami i 

plikami do pobrania 

 Administrowanie klubem + Instrukcja -> jako plik do pobrania 

 Instrukcja dotycząca tekstów -> jako plik do pobrania 

3. 1 termin na opracowanie materiałów do 05.08.2015 

4. Faza kontrolna i testowa stron internetowych + optymalizacje 

5. Przeniesienie na serwer podłączony do Internetu 

6. Możliwość dalszej modyfikacji stron, tak jak dotychczas 

 
MRS.SPORTY 
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

 Poprawiony zostaje sposób prezentacji godzin otwarcia 

 Poprawiona zostaje forma zwracania się („ty”) 

 Niedziela jest ukryta 

 Poprawione zostają numer telefonu i adres e-mail 

 Tekst SEO nie może być usystematyzowany (błędy opisane w Instrukcji) 

 Wszystkie wpisy na blogu znajdują się teraz w zakładce Administrowanie 

 Zgrupowane wpisy na blogu zostaną wkrótce udostępnione w zakładce 

Administrowanie (np. aby umożliwić jednoczesne usunięcie kilku wpisów) 

 Dojdzie jeszcze jedna rubryka dotycząca partnerów współpracujących (wprowadzić jako 

nowość w Aktualnościach) 

 Filmy nie mogą być na razie wczytywane 

 Pliki PDF (a tym samym Newsletter) nie mogą być wczytywane 

 

MRS.SPORTY 

CEL: JAKIE ZADANIA MA SPEŁNIAĆ NASZA STRONA INTERNETOWA? 
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Pozyskiwanie nowych użytkowniczek!!! 

Wywoływanie emocji u użytkowniczek poprzez „infotainment” 

Zachęcanie nowych użytkowniczek do treningu próbnego 

(conversion rate) 

Budowanie poczucia wspólnoty u klubowiczek 
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MRS.SPORTY 

PRIORYTET 1 UŻYTKOWNICZKI: DOSTĘPNE ŹRÓDŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła pozyskiwania użytkowników mrssporty.de 2014 

 

Każdy w Internecie ma 

kontakt z Google! 

 

 

Google 70% 

Reklama (AdWords) 1% 

Linki do strony 

internetowej 10% 

Odesłania 

bezpośrednie 19% 
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MRS.SPORTY 

 

CZY TEGO CHCEMY, CZY NIE… 

 

 Jeżeli nie jesteśmy wyświetlani w wynikach wyszukiwania w Google według 

najważniejszych słów kluczowych lub istotnych treści, codziennie tracimy 

potencjalne klubowiczki na rzecz konkurencji widocznej na 1 stronie wyników 

wyszukiwania. 

 

 

 

 

 

 

 

Dlatego konieczna jest optymalizacja 

indywidualnych tekstów oraz treści 

zawartych na stronach internetowych 

klubów! 
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MRS.SPORTY 

KLUBOWA STRONA INTERNETOWA – SŁOWA KLUCZOWE 

 

Kombinacje słów kluczowych dla strony głównej na Twojej witrynie klubowej:  

 klub fitness + „lokalizacja” 

 fitness + „lokalizacja” 

 

Możliwe warianty słów kluczowych dla strony głównej na Twojej witrynie klubowej:  

 klub fitness Mrs.Sporty + „lokalizacja” 

 Mrs.Sporty + „lokalizacja” 
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MRS.SPORTY 

KLUBOWA STRONA INTERNETOWA – TEKSTY 
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MRS.SPORTY 

KROKI DO OPRACOWANIA WŁASNEJ STRONY INTERNETOWEJ 

 Określenie priorytetów 

Priorytet 1 – opracowanie: 

1.1. Tekstów na stronę główną 

1.2. Danych kontaktowych (w tym stopki redakcyjnej) 

1.3. Strony poświęconej zespołowi 

1.4. Odświeżenie starych hiperłączy 

1.5. Wymiana „słabych” zdjęć (usunięcie) 

Priorytet 2 – opracowywanie (na bieżąco) 

2.1. Wprowadzanie tekstu SEO 

2.2. Uzupełnianie Aktualności 

2.3. Opcjonalnie: Nowe zdjęcia zespołu i klubu 
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Bieżące zadania do wykonania: 

- nieustanna optymalizacja tekstów pod kątem słów kluczowych 

- uzupełnianie Aktualności         MRS.SPORTY 

KLUBOWA STRONA INTERNETOWA – PRZYKŁAD TEKSTU 

 Witamy Cię serdecznie w naszym klubie sportowym w ... 

W naszym klubie dzielimy się z kobietami zamiłowaniem do fitnessu i zdrowego 

odżywiania. Najważniejsze są dla nas potrzeby zdrowotne naszych klubowiczek, które 

przychodząc do nas, mają okazję zrobić coś dobrego dla siebie. 

 Klub Mrs.Sporty 

Zapewniamy indywidualną opiekę, byś mogła realizować swoje cele. Nasza 

wykwalifikowana kadra trenerska czeka, by Cię poznać! 

 Zacznij teraz! 

Po prostu nas poznaj – na bezpłatnym i niezobowiązującym treningu próbnym! 

Razem jest przyjemniej? Przyprowadź do nas swoją koleżankę! 

NIE KOPIOWAĆ!!! 

Teksty należy napisać samodzielnie. Tutaj 

przedstawiona jest tylko ogólna idea. 
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Umów się telefonicznie lub e-mailowo na spotkanie w klubie Mrs.Sporty! LUB 

Umów się na trening próbny – wystarczy kliknąć tutaj! (LINK) 

MRS.SPORTY 

ODŚWIEŻENIE HIPERŁĄCZY 

 

 Bardzo ważne! 

 Stare hiperłącza należy ponownie podlinkować (ewentualnie usunąć) 

 Inaczej stare hiperłącza będą przekierowywać w sposób błędny 

 Najprościej jest przekierować hiperłącza do podstrony umożliwiającej umówienie 

się na trening próbny 
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MRS.SPORTY 

STRONA TRENERSKA 
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MRS.SPORTY 

STRONA TRENERSKA 

 Możliwości opracowania tekstu w zakładce Administrowanie 

 

 

 

 

Manager klubu Mrs.Sporty, absolwent AWF, dalsze kursy: dietetyka, licencj trenera 

personalnego 



14 
 

MRS.SPORTY 

 

ZDJĘCIA 

 

 Jakość musi być odpowiednia = bardzo dobra 
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MRS.SPORTY 

ZDJĘCIA 

 Jesteśmy specjalistami w dziedzinie treningów i odżywiania dla kobiet! 
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MRS.SPORTY 

ZDJĘCIA 

 Przykłady dobrych zdjęć 
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MRS.SPORTY 

USUNIĘCIE STARYCH IKON 

 

 W zakładce Administrowanie wystarczy usunąć stare ikony 

 Nowe ikony (symbole) zostaną automatycznie załadowane 

 Należy zadbać o odpowiednie połączenie ikon ze zdjęciami! 

Co Nowego w Lublinie? 
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MRS.SPORTY 

PODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WPISÓW W AKTUALNOŚCIACH 

 Nie ma już możliwości wczytywania plików PDF!!! 

 Należy zamieszczać informacje na temat własnego klubu i historie sukcesu 

 Ewentualne tematy: 

 Klubowiczka Miesiąca 

 Nowości z życia klubu / informacje o wydarzeniach klubowych / zachęty 

 relacja z wydarzenia: 14 dni przed / wydarzenie / po wydarzeniu 

 „Już za trzy dni organizujemy wieczorek żywieniowy i mamy jeszcze 3 

miejsca wolne! Zgłoś się już dziś!” 

 „Dziś odbędzie się u nas wieczorek żywieniowy Mrs.Sporty. Cieszymy się, 

że możemy doradzić Ci, jak dbać o zdrowie!” -> ze zdjęciem grupowym 

 „Kolejny wieczorek żywieniowy na temat … odbędzie się już … / w … 

Zgłoś się już teraz. Napisz do nas lub zadzwoń …” 

 Partnerzy współpracujący 

 Zachęta do umówienia się na trening próbny 

 Uroczysta informacja o liczbie klubowiczek, itp. 
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MRS.SPORTY 

KLUBOWA STRONA INTERNETOWA – PRZYKŁAD TEKSTU SEO 

 

 Najlepiej zacząć od opisu lokalizacji klubu i uwzględnić w tekście słowo kluczowe 

 

Przykład: 

 Fitness dla pań w Mrs.Sporty [lokalizacja klubu] 

 Nasz klub fitness dla kobiet mieści się w centrum [lokalizacja klubu] i jest oddalony  

o zaledwie kilka minut spacerem od przystanku. 

 

 

 

 



20 
 

MRS.SPORTY 

KLUBOWA STRONA INTERNETOWA – PRZYKŁAD TEKSTU SEO 

Dodatkowe przykłady: 

W naszym klubie Mrs.Sporty [lokalizacja klubu] dzielimy się z kobietami 

zamiłowaniem do fitnessu i zdrowego odżywiania. Najważniejsze są dla nas potrzeby 

zdrowotne naszych klubowiczek, które przychodząc do nas, mają okazję zrobić coś 

dobrego dla siebie. 

 

Zespół Mrs.Sporty zapewnia indywidualną opiekę, byś mogła realizować swoje cele. 

Nasza wykwalifikowana kadra trenerska w klubie Mrs.Sporty [lokalizacja klubu] 

czeka, by Cię poznać! Kładziemy nacisk na szkolenia i fachową opiekę. 

 

Nasz klub Mrs.Sporty [lokalizacja klubu] jest wyposażony w 16 stacji treningowych. 

Dysponujemy przestronną szatnią, prysznicami i dwoma łazienkami dla Twojego 

komfortu. 

I tym podobne! 

NIE KOPIOWAĆ!!! 

Teksty należy napisać samodzielnie. Tutaj 

przedstawiona jest tylko ogólna idea. 
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MRS.SPORTY 

 

MRS.SPORTY 

 

PYTANIA? UWAGI? ŻYCZENIA? 

 

Skontaktuj się z nami: 

psosinski@mrssporty.com 

 

albo zajrzyj na stronę FAQ w swojej zakładce Administrowanie 

MRS.SPORTY 
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LET’S GO! 

 

 

MRS.SPORTY 


