Lista narzędzi SEO polecanych przez specjalistów
CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ »

SCREAMING FROG

Umożliwia pobranie i analizę podstron w obrębie
domeny.

SEO ODKURZACZ

Narzędzie pomocne w analizie linków prowadzących, ułatwia przygotowanie pliku Disavow.

MARKET SAMURAI

Narzędzie umożliwiające analizę i wybór słów kluczowych.

SCRAPEBOX

Pobieranie wyników wyszukiwania Google na podstawie określonego słowa kluczowego, pingowanie
linków, dodawanie komentarzy.

AHREFS

Narzędzie do monitoringu linków prowadzących.

MAJESTIC SEO

Narzędzie do monitoringu linków prowadzących.

BRAND24

Monitoring społecznościowy marki.

SPYWORDS

Analiza słów kluczowych konkurencji.

SEMSTORM

Analiza słów kluczowych, wsparcie w analizie not
provided.

SEOPTIMER

Dodatek do przeglądarki, umożliwia wykonanie
szybkiego audytu SEO strony.

SEO STATION

Sprawdzanie pozycji stron online.

SEARCHMETRICS

Analiza słów kluczowych i widoczności w wynikach
organicznych oraz PPC.

WEBSNIFFER

Analiza strony www od strony kodu i wykonywanych skryptów.

STAT4SEO

System monitorowania pozycji.

CMONITOR

Monitorowanie pozycji na żądanie.

CRAZYEGG

Analiza zachowania użytkowników na stronie.

ARTISTEER

Generator prostych stron www i szablonów Joomla!

FRESH LINK FINDER

Wczesne wykrywanie nowych linków prowadzących.

SITE CONDITION

Analiza linków prowadzących, wsparcie w przygotowaniu pliku Disavow.

RDS BAR

Dodatek do przeglądarek, ułatwia podgląd podstawowych wskaźników dla witryn (PR, Alexa).

WEBMASTER SAPE

Dodatek do Firefox, ułatwia filtrowanie linków w
giełdzie SAPE.

LINKOSCOP

Analiza wewnętrznego linkowania, wskazywanie
„wagi stron”.

ANALYZETHIS.RU

Analiza sytuacja w wyszukiwarce, podgląd sytuacji
po zmianach w algorytmie.

POSITIONLY.COM

Sprawdzanie pozycji fraz w wyszukiwarce Google.

SEOQUAKE

Dodatek do przeglądarki, analiza podstawowych
SEO wskaźników.

XENU

Analiza działających/uszkodzonych linków w obrębie domeny.

QUIRK SEARCH STATUS Rozszerzenie do przeglądarki, analiza podstawowych wskaźników SEO witryny.

WAYBACK MACHINE

Podgląd strony „w przeszłości”.

TYNT

Automatyczne osadzanie linków w przypadku kopiowania naszych artykułów na inne strony.

COPYSCAPE

Wyszukiwanie plagiatu naszych tekstów w internecie.

FIREBUG

Rozszerzenie do przeglądarki, kompleksowa analiza kodu strony.

GOOGLE INDEX
CHECKER

Umożliwia sprawdzenie stopnia zaindeksowania
linków.

SPYONWEB.COM

Podgląd zaplecza konkurencji.

MENTION.NET

Szybka analiza wzmianek o naszej stronie/produkcie w internecie.

NETPEAK CHECKER

Masowe sprawdzenie parametrów SEO dla wielu
domen jednocześnie.

LONGTAILPRO

Pomaga w wyszukiwaniu słów kluczowych.

REDIRECT CHECK

Szybka analiza nagłówków HTTP w przypadku
przekierowania.

ÜBERSUGGEST

Pomocne narzędzie przy wyszukiwaniu słów kluczowych pod długi ogon.

ULTRA SEO MASTER

Pakiet narzędzi SEO, wsparcie w link buildingu.

SEOTOOLS FOR EXCEL

Wtyczka SEO do programu Excel, pozwala na pobieranie i obrobienie podstawowych wskaźników
SEO dla strony www.

IMACRO

Wykonywanie skryptów imitujących zachowanie
użytkownika na stronie.

GOOGLE ANALYTICS
DEBUGGER

Wykonywanie skryptów imitujących zachowanie
użytkownika na stronie.

