Zajmij wyższą pozycję
w rankingu Wyszukiwarki
Google oraz Google Maps
i zdobądź więcej klientów
Poradnik użytkownika Google Moja Firma

Czym jest Google Moja Firma
(Google My Business)?
Google Moja Firma to bezpłatne narzędzie, dzięki
któremu możesz stworzyć profil swojej firmy i promować
go razem z własną stroną internetową w Wyszukiwarce
Google i na Mapach Google.
Posiadając konto na GMF możesz
łączyć się z klientami, mieć
wgląd w recenzje i publikować
aktualizacje.

Co to jest Profil Firmy?
To bezpłatny profil Google, który służy pokazaniu
informacji o Twojej firmie w Wyszukiwarce Google i na
Mapach Google. Twój profil pokazuje się klientom, którzy
szukają Twojej firmy lub produktów czy usług podobnych
do tych, które oferujesz.
Zaktualizuj adres swojej firmy, numer telefonu, adres
strony internetowej, godziny otwarcia i inne dane na
koncie GMF aby pomóc klientom znaleźć Twoją firmę i
ułatwić im nawiązanie kontaktu. Możesz także
udostępniać aktualności, zdjęcia oraz informacje o
specjalnych ofertach i promocjach. W ten sposób
zachęcisz klientów do wybrania Twojej firmy spośród
konkurencji.

Co możesz zrobić posiadając
konto Google Moja Firma?
Zaprezentuj aktualne, dokładne informacje o
Twojej firmie w Internecie
Pokaż godziny otwarcia Twojej placówki, adres
strony internetowej, numer telefonu,
oraz dane o lokalizacji takie jak adres,
obsługiwany obszar, czy znacznik
placówki
Korzystaj z aplikacji mobilnej, by być
na bieżąco gdziekolwiek jesteś

Łącz się z klientami
Publikuj aktualności, specjalne
oferty, zdjęcia Twoich
lokalizacji, informacje o
produktach i usługach
Zbieraj i odpowiadaj na
recenzje klientów

Zdobądź nowych klientów
Popraw wygląd i widoczność Twojej
firmy w Internecie, aby nowi klienci
mogli ją łatwo znaleźć
Nakieruj klientów na Twoją stronę
internetową
Rozważ użycie Reklam Google, by
dotrzeć do jeszcze szerszej rzeszy
klientów

Jak założyć
i zweryfikować profil
Google Moja Firma?
7 kroków do utworzenia profilu
i zapozycjonowania w rankingu Google

1. Zarejestruj się na GMF za pomocą
konta Google
Wejdź na oficjalną stronę główną Google Moja
Firma i kliknij na przycisk "Zarządzaj teraz".
Jeżeli nie jesteś zalogowany na istniejącym koncie
Google, zostaniesz poproszony o zalogowanie lub
stworzenie nowego konta.

Upewnij się, że jesteś
zalogowany na to konto, które
chcesz powiązać z Twoim
profilem Google Moja Firma.

2. Znajdź swoją firmę lub stwórz nową
wizytówkę
Wyszukaj swoją firmę po nazwie, by sprawdzić,
czy ktoś już dodał ją do Google.

Jeśli Twoja firma się nie pojawia,
kliknij na Dodaj informacje o
swojej firmie w Google.

3. Dodaj nazwę swojej firmy
Po dodaniu nazwy,
kliknij Dalej.

4. Wybierz kategorię swojej firmy
W tym kroku musisz wybrać taką kategorię, która
najlepiej odzwierciedla branżę Twojej firmy. Jest to
ważne, ponieważ gdy klienci szukają produktów
lub usług takich jak Twoje, Wyszukiwarka Google
zaproponuje im Twoją firmę.
Zacznij wpisywać czym zajmuje się Twoja firm
i wybierz odpowiednią kategorię z automatycznej
listy sugestii:

5. Ustaw adres Twojej firmy
Teraz dodaj lokalizację Twojej firmy.
Placówka
stacjonarna

Obszary
świadczenia usług

Jeśli tworzysz wizytówkę dla firmy posiadającej
fizyczną placówkę, dodaj jej adres:

Jeśli nie posiadasz stacjonarnych placówek, ale
obsługujesz klientów na określonym obszarze,
możesz to sprecyzować tutaj:

6. Dodaj swoje informacje kontaktowe
Dodaj sposób, dzięki któremu Twoi klienci będą
mogli się z Tobą skontaktować, jak numer telefonu
i adres strony internetowej.

7. Zakończ i zweryfikuj swoją wizytówkę
Gdy już wypełnisz wszystkie potrzebne informacje,
możesz zgłosić swoją wizytówkę do GMB:

Ten krok jest bardzo ważny, ponieważ
Twoja
wizytówka
musi
zostać
zweryfikowana aby pojawić się w Google.
Na kolejnych stronach omawiamy każdą
istniejącą metodę weryfikacji.

Jak zweryfikować
wizytówkę w
Google Moja Firma?
5 sposobów

Weryfikacja pocztowa (pocztówka)
Ta metoda jest najbardziej powszechna i często bywa
nawet jedyną opcją. Aby zweryfikować swoją wizytówkę
w ten sposób, podaj swój adres wysyłki, a kiedy
przyjdzie do Ciebie pocztówka Google, zaloguj się na
swoje konto, kliknij "Zweryfikuj" w głównym menu i
wpisz kod weryfikacyjny, który znajdziesz na pocztówce.

Weryfikacja telefoniczna
Google pozwala niektórym firmom na weryfikację
wizytówki poprzez telefon. Jeśli Cię to dotyczy,
zobaczysz opcję "Zweryfikuj przez telefon". Sprawdź, czy
Twój numer się zgadza - dostaniesz na niego kod
weryfikacyjny poprzez wiadomość SMS.

Weryfikacja e-mail
Google pozwala niektórym firmom na weryfikację
wizytówki poprzez e-mail. Jeśli Cię to dotyczy, zobaczysz
opcję "Zweryfikuj przez e-mail". Sprawdź, czy Twój
adres mailowy się zgadza - otrzymasz na niego link do
weryfikacji swojej wizytówki.

Natychmiastowa weryfikacja
Jeśli już kiedyś weryfikowałeś swoją firmę poprzez
Google Search Consolę (Konsolę Google), możesz
mieć opcję do natychmiastowego zweryfikowania
swojej wizytówki. Zaloguj się do Google Moja Firma
poprzez to samo konto, którego użyłeś do
zweryfikowania swojej firmy poprzez Konsolę.

Weryfikacja zbiorcza
Jeśli posiadasz ponad 10 lokalizacji w ramach tej
samej firmy, możesz mieć opcję weryfikacji
zbiorczej - o ile nie jesteś firmą świadczącą usługi
lub agencją zarządzającą wieloma firmami.
1. Zaloguj się do Google Moja Firma i wybierz
lokalizację
2. Zaznacz "Zweryfikuj" obok jednej ze swoich
lokalizacji a potem kliknij na przycisk sieci
placówek.
3. Wypełnij formularz informacjami o Twojej
firmie (nazwa, adres, dane kontaktowe itd.)
4. Wyślij formularz - jego przetworzenie może
zająć do ok. tygodnia.

Jak zarządzać profilem
Google Moja Firma
Wykorzystaj w pełni potencjał
swojego profilu i zajmij wyższą
pozycję w Wyszukiwarce
i na Mapach Google

Zawsze pamiętaj, by...
Aktualizować swoje
informacje na bieżąco

Wstawiać ciekawe
zdjęcia o dobrej jakości
Wchodzić w interakcje z klientami,
zachęcać ich do pisania recenzji i
na nie odpowiadać
Utrzymywać aktywność
profilu, regularnie postować

Pokaż swoje produkty
i usługi w katalogu
Zapewniaj informacje
poprzez sekcję Q&A

Aktualizuj swoje informacje na bieżąco
Upewnij się, że masz zawsze aktualną nazwę, adres,
numer telefoniczny, adres strony internetowej, opis,
kategorię biznesową oraz godziny otwarcia.
You can change them at the Google My Business
dashboard. Click on your listing and select “Info”.
Then choose a section to complete or update.

Wstawiaj zdjęcia, by się wyróżnić
Według Google, firmy posiadające na swoim profilu
zdjęcia obserwują 35% więcej kliknięć na stronę
internetową i 42% więcej zgłoszeń o wskazówki
dojazdu na Google Maps.
- Postaraj się wstawiać co najmniej jedno nowe zdjęcie
tygodniowo
- Ustaw swoje logo jako główne zdjęcie profilu
- Użyj zdjęcia, które najlepiej pokazuje Twój biznes jako
zdjęcie w tle
- Dodaj zdjęcia swojej stacjonarnej placówki od
wewnątrz i od zewnątrz, a także zdjęć Twojego zespołu
pracowników, produktów, lub zadowolonych klientów
- Nie używaj zdjęć pobranych z Internetu lub ze
specjalnymi efektami
- Dodawaj zdjęcia dobrej jakości (co najmniej 720 pikseli
szerokości na 720 pikseli wysokości, pliki JPG lub PNG)

Zachęcaj klientów do pisania recenzji i
odpowiadaj na nie
Posiadanie kilku recenzji oraz pozytywne wynik średnich
ocen użytkowników pozycjonuje Twoją firmę wyżej na
liście wyników wyszukiwarki oraz wpływa na sprzedaż.
Proś swoich klientów o napisanie krótkiej recenzji.
Badania pokazują, że 62% klientów doda recenzję, o ile
zostaną o to poproszeni. Możesz wysłać taką prośbę
mailem, SMSem, poprzez social media, a także osobiście,
gdy spotkasz klienta w swojej placówce.
Przypomnij swoim klientom, że recenzje nie są tylko
korzyścią dla firmy. Pomagają one także innym osobom
w znalezieniu odpowiedniej usługi i dokonaniu
świadomej decyzji.
Ułatw klientom zostawianie recenzji poprzez utworzenie
linka, który mogą kliknąć aby zostać przeniesionym do
strony recenzji.
Odpowiadaj na negatywne recenzje, ponieważ zwykle
przynosi to więcej korzyści niż ich ignorowanie. Pokazuje
to, że dbasz o swoich klientów i o jakość swojej marki.

Regularnie wstawiaj wpisy na swój profil
Google Moja Firma
Tak samo jak w przypadku profili na social media,
wstawiaj ogłoszenia, specjalne oferty, informacje o
wydarzeniach oraz nowych produktach na swój profil
GMF. Posty utworzysz na swojej tablicy GMF i pojawiają
się one w sekcji "Aktualności" u dołu Twojego profilu.
Wstawiaj wpisy regularnie - w ten sposób sygnalizujesz
Google, że Twoja firma jest aktywna i na bieżąco
aktualizujesz swój profil. Pamiętaj, by dodawać linki oraz
Call to Action w każdym poście.

Skorzystaj z katalogu produktów
Jeśli prowadzisz sklep lub masz restauracje i posiadasz
produkty lub menu, które możesz pokazać, możesz to
zrobić poprzez Edytor Produktów (Product Editor) Google
Moja Firma. Jeśli oferujesz usługi, możesz ustawić różne
kategorie usług i zapewnić klientom opcję
bezpośredniego rezerwowania wizyt.
Kiedy dodajesz produkty i usługi, pamiętaj o załączeniu
nazwy, opisu, zdjęć i ceny.

Odpowiadaj na pytania klientów
i podawaj informacje w sekcji Q&A
(Pytania i Odpowiedzi)
Sekcja Q&A Google pozwala klientom zadawać firmom
pytania. Jako właściciel, możesz sam zadawać takie
pytania i na nie odpowiadać. Dzięki temu masz okazję
stworzyć bazę przydatnych informacji dla klientów,
którzy wyszukali Twoją firmę w Google.
Włącz powiadomienia w ustawieniach swojego profilu,
aby szybko reagować na zadawane pytania.
Kiedy klient zadaje pytanie, staraj się szybko napisać
pomocną, zwięzłą odpowiedź.
Stwórz listę najczęściej zadawanych pytań, jakie
otrzymuje Twoja firma. Następnie zadaj je i odpowiedz
na nie na profilu.

Problemy dotyczące
Google Moja Firma
Jak je zidentyfikować
i rozwiązać?

Zawieszona wizytówka
Jeśli dostaniesz powiadomienie o zawieszeniu
wizytówki Twojej firmy, być może będziesz sam
musiał odkryć powód wstrzymania, ponieważ Google
zwykle go nie podaje.
Są różne powody dla których Google zawiesza
profile, np. niezweryfikowana wizytówka lub
naruszenie zasad Google Moja Firma. Jedno z
najczęściej popełnianych naruszeń to ustawienie
adresu mieszkalnego lub biura na wynajem jako
adres firmy. Po zapoznaniu się z zasadami i
poprawieniu naruszenia, wypełnij zgłoszenie o
reaktywację Twojego konta.
Możesz potrzebować któregoś z następujących
dowodów posiadania legalnej firmy:
- dokument potwierdzający istnienie firmy
- dokument potwierdzający wynajęcie lokalu dla
firmy
- zdjęcie pojazdu oznakowane logo firmy (jeśli
działasz na obszarze świadczenia usług)
- dowód na to, że Twoja firma jest zarejestrowana
w lokalnym urzędzie

Wizytówki-spam i fałszywe profile
konkurencji
Jeśli zobaczysz wizytówkę-spam (np. posiadającą
wiele słów-kluczy w nazwie) lub fałszywą
wizytówkę, zasugeruj ich edycję, by nie dominały
w wynikach wyszukiwarki.

Czasem Twoja sugestia sprawi, że edycja nastąpi
natychmiastowo, a czasem może zająć to kilka dni.
Sugerowanie edycji zawsze zwraca uwagę
Google na profile, które łamią zasady lub są
fałszywe. Jeśli Twoja sugestia nie przynosi zmian,
a wiesz że dana firma na pewno narusza zasady
GMF, możesz wysłać oficjalne zażalenie. formularz
Sometimes, your edit will take effect immediately
and other times they take a while.

Odrzucony wpis GMF
Jeśli Twój wpis zostanie odrzucony,
zobaczysz czerwony napis.

Zwykle wpisy są odrzucane ze względu na ich
zawartość, użyte zdjęcia lub wideo, lub jeśli
działalność Twojej firmy obejmuje "wrażliwe"
tematy.
Czasami konkretne słowa użyte w poście aktywują
odrzucenie Twojego wpisu, ponieważ znajdują się
one na liście obraźliwego słownictwa Google. Po
pierwsze, spróbuj przeformułować treść wpisu i
upewnić się, że nie używasz kontrowersyjnych
słów, sformułowań, lub zdjęć.
Ostatnio Google odrzucało niektóre posty
zawierające numery telefonu lub adresy URL,
możesz więc też spróbować je usunąć z treści
wpisu i spróbować opublikować go ponownie.

Jak możemy Ci pomóc?
Masz pytania dotyczące Google Moja
Firma lub Map Google? Jesteśmy do
Twojej dyspozycji!
Globema to polska firma IT, działająca na rynku od
ponad 20 lat. Jesteśmy Google Cloud Premier
Partner oraz jedynym w Polsce Premier
Partnerem z zakresu Google Maps.
Działamy na terenie Polski oraz Europy ŚrodkowoWschodniej. Oferujemy produkty Google Maps
Platform
oraz
dostarczamy
innowacyjne
rozwiązania oparte na mapach Google, które
wspierają wiele branż.
Napisz do nas

Czemu warto z nami współpracować?
Mamy co najmniej 7 powodów!

