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RANKING WIDOCZNOŚCI SENUTO

METODOLOGIA

Przed Tobą drugie wydanie rankingu 100 najlepiej widocznych witryn w polskim Google w kategorii Marketing, 
które przygotowaliśmy w Senuto. Jego pierwsza edycja ukazała się w kwietniu 2019 roku, ciesząc się dużym zain-
teresowaniem w branży. Nie raz usłyszeliśmy: “Za rok będziemy wyżej!”. Kto spełnił swoją obietnicę i wspiął się  
w górę rankingu? Czyje pozycje spadły? Uwaga – w zestawieniu pojawili się też nowi gracze!

Zapraszamy do lektury.

W Senuto zbudowaliśmy mechanizm, który pozwala skategoryzować zarówno domeny w polskim Google, jak i fra-
zy kluczowe, na które te domeny są widoczne w wynikach wyszukiwania. Zastosowaliśmy podział na 403 kategorie 
tematyczne określone przez IAB. 

Dzięki pogrupowaniu domen i fraz kluczowych tworzymy rankingi widoczności dla poszczególnych branż. 

Dane o widoczności witryn, znajdujące się w niniejszym rankingu, zebraliśmy 20 sierpnia 2020 roku.
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RANKING WIDOCZNOŚCI SENUTO
JAK TO DZIAŁA?

Ranking widoczności to jeden z raportów, do którego masz dostęp w Senuto. Sprawdzisz w nim, jakie witryny inter-
netowe cieszą się największą widocznością w organicznych wynikach wyszukiwania Google w wybranej kategorii.
Ranking wygenerujesz w module Analiza widoczności.

Możesz z niego skorzystać na dwa sposoby:

https://app.senuto.com/visibility-analysis
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1. RANKING KATEGORII

Wybierz kategorię tematyczną i/lub technologię, której ma dotyczyć  
ranking. W raporcie otrzymasz listę witryn uporządkowanych zgodnie  

z ich widocznością w Google w danej kategorii.

Oprócz kategorii tematycznych dodaliśmy również podział na technologie w serwisach www. Możesz więc wyge-
nerować ranking np. dla domen w kategorii Marketing, w których prowadzony jest blog na Wordpressie. 

Głównych grup technologii jest aż 62. Wśród nich znajdziesz m.in. CMS, CRM, platformy e-commerce, rozwiązania 
marketing automation, live chaty i wiele, wiele innych.

Technologie
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2. KATEGORIE WEWNĄTRZ SERWISU

Wpisz adres dowolnej domeny i wybierz dopasowanie  
(subdomena / domena główna), aby sprawdzić wszystkie kategorie  

tematyczne, w których widoczny jest dany serwis.

Informacja o tym, w jakich kategoriach serwis jest widoczny w wynikach wyszukiwania, przyda Ci się zwłaszcza 
wtedy, gdy Twoja witryna zawiera treści z co najmniej kilku kategorii. Dotyczy to przede wszystkim dużych serwi-
sów, takich jak portale informacyjne.
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RANKING WITRYN
W KATEGORII MARKETING

Poniższy ranking został wygenerowany na podstawie danych z Senuto i przedstawia 100 najlepiej widocznych 
serwisów www w kategorii Marketing w polskim Google. Ze względu na to, że zależało nam, aby poniższy ranking 
niósł dużą wartość biznesową, w zestawieniu zostały uwzględnione przede wszystkim serwisy marketingowe lub  
o pokrewnej tematyce. Pominęliśmy przy tym m.in. witryny Google, Wikipedii, YouTube oraz Facebooka. 

Ranking został ułożony według wolumenu widoczności serwisu w kategorii tematycznej Marketing – nie zaś  
według swojej całkowitej widoczności.

Dodatkowo dla pierwszych 25 witryn, które znalazły się w rankingu, dołączyliśmy:

• wykres widoczności,

• liczbę fraz w Direct Answer + wybrane przykłady,

• przykłady najlepiej widocznych adresów URL wewnątrz serwisu.
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1.  WHITEPRESS.PL   (zmiana rok do roku: +3)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny whitepress.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 67 617,42

widoczność w kategorii Marketing: 15 562,75

Whitepress to największa w Polsce platforma, która gromadzi pod jednym dachem agencje interaktywne oraz szerzej – wydawców, a także blogerów  

i influencerów. Obie strony mogą dzięki Whitepress nawiązać biznesową współpracę. Whitepress znany jest z rozbudowanej i stale rosnącej bazy  

wiedzy, która pomogła serwisowi osiągnąć pozycję krajowego lidera w kategorii Marketing w Google. Skok z 4. pozycji w zeszłym roku na 1. dzisiaj  

– gratulujemy!

   frazy w TOP 10: 2186

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 477

   frazy w Direct Answer: 17, m.in.:

     przekierowywanie stron

     jak założyć bloga na wp

     przekierowywanie stron internetowych

   najlepiej widoczne URL:

     whitepress.pl/baza-wiedzy/245/twitter-co-to-jest 

     -jak-twitter-radzi-stobie-w-polsce

     whitepress.pl/baza-wiedzy/275/kim-jest-influencer 

     -po-zasiegach-i-charyzmie-ich-poznacie

     whitepress.pl/baza-wiedzy/36/na-czym-polega- 

     pozycjonowanie-stron-internetowych
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2.  EACTIVE.PL   (zmiana rok do roku: -1)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny eactive.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 31 260,14

widoczność w kategorii Marketing: 14 535,97

Eactive rozpoczęła swoją działalność na początku lat 2000., kiedy jeszcze nie do końca wiedziano, co z tym całym internetem można tak naprawdę po-

cząć. Dziś już wiadomo. Można na przykład zajmować się pozycjonowaniem stron, performance marketingiem (reklamy m.in. w Google, na Facebooku 

czy Allegro) i analityką internetową. To główne obszary działania wrocławskiego Eactive, a także tematy, które najczęściej poruszają na prężnie rozwi-

janym blogu.

   frazy w TOP 10: 2364

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 913

   frazy w Direct Answer: 9, m.in.:

     marketing społecznościowy definicja

     co to jest url

     adsense na czym polega

   najlepiej widoczne URL:

     eactive.pl/blog-o-seo/co-to-jest-adres-url-strony 

     -i-jak-powinien-wygladac/

     eactive.pl/blog-o-seo/protokol-http-i-protokol 

     -https-czym-sie-roznia/

     eactive.pl/blog-o-seo/co-to-jest-konwersja/
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3.  VERSEO.PL   (zmiana rok do roku: +16)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny verseo.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 20 465,14

widoczność w kategorii Marketing: 12 912,40

Verseo obsługuje ponad 3000 firm, oferując usługi z zakresu Google Ads, pozycjonowania, copywritingu, reklam w mediach społecznościowych, a tak-

że reklam programatycznych. Na przestrzeni kilku lat działalności na rynku zespół rozrósł się wielokrotnie, a w ciągu ostatniego roku – Verseo sztur-

mem zdobyło podium w naszym rankingu!

   frazy w TOP 10: 1012

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 298

   frazy w Direct Answer: 30, m.in.:

     marketing mix

     copywriter cennik

     reklama w internecie cena

   najlepiej widoczne URL:

     verseo.pl/google-adwords-co-to-jest/

     verseo.pl/czym-jest-marketing/

     verseo.pl/co-to-jest-newsletter/
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4.  WIDOCZNI.COM   (zmiana rok do roku: +10)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny widoczni.com. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 20 257,09

widoczność w kategorii Marketing: 11 796,89

Widoczni są „widoczni” oczywiście w Google. I tym też przede wszystkim się zajmują: pozycjonowaniem, optymalizowaniem, słowem, widocznością w 

wyszukiwarce. Działają na rynku od ponad 20 lat. Tak, wtedy już był internet. Tworzą też ciekawe raporty marketingowe – w oparciu o dane z Senuto 

powstały dwa poniższe raporty:

– 37 największych agencji SEO
– Ranking najlepszych sklepów internetowych

   frazy w TOP 10: 1581

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 620

   frazy w Direct Answer: 16, m.in.:

     pozycjonowanie stron ile kosztuje

     najdroższe domeny

     przekierowanie strony www

   najlepiej widoczne URL:

     widoczni.com/blog/jak-wyszukiwac-w-google/

     widoczni.com/pozycjonowanie-stron/torun/

     widoczni.com/kampanie-adwords/

https://widoczni.com/blog/lista-agencji-seo/czerwiec-2019/
https://widoczni.com/blog/rankingi-sklepow-internetowych-analiza/


NAJLEPIEJ WIDOCZNE WITRYNY GOOGLE W KATEGORII MARKETING

100 najlepiej widocznych witryn w kategorii Marketing - Ranking widoczności Senuto - 12

5.  GRUPA-TENSE.PL   (zmiana rok do roku: -3)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny grupa-tense.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 19 515,13

widoczność w kategorii Marketing: 11 598,61

Poznańska agencja interaktywna Grupa TENSE (z oddziałem w Bydgoszczy) to nie jest mały zespół pasjonatów marketingu. Mówimy o firmie zatrud-

niającej ponad 100 osób, którzy wspólnie tworzą strategie reklamy internetowej dla klientów. Główne obszary działalności to m.in. pozycjonowanie  

i tworzenie stron, marketing treści i kampanie PPC. Warto zerknąć na ich bloga, to jeden z najbardziej poczytnych w kraju, jeśli chodzi o marketing tre-

ści.

   frazy w TOP 10: 1637

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 765

   frazy w Direct Answer: 50, m.in.:

     ux design

     pozycjonowanie stron cennik

     pozycjonowanie stron firmy

   najlepiej widoczne URL:

     grupa-tense.pl/blog/ux-to-nie-ui-roznice-miedzy 

     -user-interface-a-user-experience/

     grupa-tense.pl/

     grupa-tense.pl/reklama-ppc/
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6.  SZYMONSLOWIK.PL   (zmiana rok do roku: +13)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny szymonslowik.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 9540,78

widoczność w kategorii Marketing: 9248,94

Szymon Słowik to ekspert od SEO i marketingu. Jak na sprawnego pozycjonera przystało, Szymonowi w ciągu roku udało się znacznie umocnić swoją 

pozycję w Google i w efekcie w tegorocznym rankingu Senuto znalazł się o 13 oczek wyżej niż w poprzednim. Jednym z czynników sukcesu jego strony 

jest blog – zajrzyj tam.

   frazy w TOP 10: 323

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 217

   frazy w Direct Answer: 2

     prawa autorskie do nazwy

     e commerce big data

   najlepiej widoczne URL:

     szymonslowik.pl/seo-co-to-jest/

     szymonslowik.pl/pozycjonowanie-stron/

     szymonslowik.pl/marketing-internetowy- 

     definicje-narzedzia-studia/
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7.  ARTEFAKT.PL   (zmiana rok do roku: +1)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny artefakt.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 20 633,25

widoczność w kategorii Marketing: 8586,16

Wrocławska agencja Artefakt skupia swoje działania wokół Google – ich konikiem jest więc pozycjonowanie oraz PPC, ale uzupełnia je również o au-

dyty, szkolenia czy content marketing. Przy okazji serwują jeden z najczęściej aktualizowanych blogów w branży, gdzie teksty pojawiają się nawet kilka 

razy w tygodniu. Dziś w TOP 10 mają blisko 2,5 tysiąca fraz.

   frazy w TOP 10: 2490

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 854

   frazy w Direct Answer: 31, m.in.:

     najlepsza wyszukiwarka

     kampanie reklamowe google

     najlepsza przeglądarka na świecie

   najlepiej widoczne URL:

     artefakt.pl/blog/seo/wyszukiwarka-google-nadal 

     -bezkonkurencyjna-2020

     artefakt.pl/blog/seo/usunac-historie- 

     wyszukiwania-google

     artefakt.pl/pozycjonowanie-torun
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8.  PORADNIKPRZEDSIEBIORCY.PL  (zmiana rok do roku: -3)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny poradnikprzedsiebiorcy.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 1 591 229,77

widoczność w kategorii Marketing: 8488,05

Poradnikprzedsiębiorcy.pl to nie jest typowa strona o marketingu. Tak naprawdę materiały dotyczące tego tematu są tylko częścią ogromnej całości. 

Serwis ten bowiem stanowi cenne źródło informacji dla przedsiębiorców z niemal każdego sektora. Ze strony dowiedzą się m.in. o marketingu, ale za-

czerpną też wiedzy na temat podatków, finansów czy prawa.

   frazy w TOP 10: 11 4975

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 709

   frazy w Direct Answer: 5816, m.in.:

     płaca minimalna

     zwroty podatku

     plagia

   najlepiej widoczne URL:

     poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-wynagrodzen

     poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wszystko-o-ceidg- 

     ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej

     poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-umow- 

     zlecenie
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9.  SUNRISESYSTEM.PL   (zmiana rok do roku: +1)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny sunrisesystem.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 11 280,71

widoczność w kategorii Marketing: 7800,64

Agencja SEO i SEM z siedzibą w Poznaniu. Dawniej skromna firma rodzinna, dziś – część międzynarodowego koncernu Bauer, który w Polsce ma pod 

sobą takie media jak RMF czy Interia. Legitymują się prestiżowym statusem Premier Google Partner, a ich specjalnością jest – bez zaskoczenia – mar-

keting wyszukiwarek. 

   frazy w TOP 10: 529

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 195

   frazy w Direct Answer: 3, m.in.:

     cechy konsumenta

     cpm vs cpc

     zamiast google

   najlepiej widoczne URL:

     sunrisesystem.pl/pozycjonowanie-stron.html

     sunrisesystem.pl/

     sunrisesystem.pl/audyt-seo/
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10.  PPCEFEKT.PL   (nowy w rankingu)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny ppcefekt.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 7314,53

widoczność w kategorii Marketing: 6612,76

Zgodnie z nazwą PPCEfekt skupiają się przede wszystkim na PPC, czyli reklamach w internecie rozliczanych w modelu opłaty za kliknięcie. Lubelski 

zespół zna się jednak nie tylko na PPC, ale również na pozycjonowaniu. O obu tych sposobach pozyskiwania ruchu z Google opowiadają na swoim blo-

gu.

   frazy w TOP 10: 187

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 108

   frazy w Direct Answer: 0

   najlepiej widoczne URL:

     ppcefekt.pl/kampanie-adwords-co-to-jest/

     ppcefekt.pl/google-ads-co-to-jest/

     ppcefekt.pl/linki-sponsorowane-jedyna- 

     sensowna-droga-na-szczyt/
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11.  SPRAWNYMARKETING.PL   (zmiana rok do roku: -2)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny sprawnymarketing.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 15 070,5

widoczność w kategorii Marketing: 6527,92

Firma sprawny.marketing znana jest w marketingowym światku z co najmniej kilku stron. Pierwsza: jako organizatorzy dużych konferencji „I love mar-

keting” oraz szkoleń branżowych. Druga: jako wydawcy kwartalnika „Sprawny marketing”, lubianego i cenionego w branży. Trzecia: jako serwis traktu-

jący o wiadomej tematyce.

   frazy w TOP 10: 1871

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 501

   frazy w Direct Answer: 9, m.in.:

     tbt co to znaczy

     seo tags

     program afiliacyjny definicja

   najlepiej widoczne URL:

     sprawnymarketing.pl/blog/google-tag-manager/

     sprawnymarketing.pl/blog/bledy-copywriterow/

     sprawnymarketing.pl/blog/jak-napisac-dobry- 

     artykul-do-internetu/ 
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12.  EMPRESSIA.PL   (zmiana rok do roku: +28)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny empressia.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 19 627,09

widoczność w kategorii Marketing: 6381,21

Empressia zajmuje się wieloma aspektami marketingu internetowego: od projektowania stron, przez tworzenie aplikacji mobilnych, po pozycjonowa-

nie i reklamę w social mediach. Jeszcze około dwa lata temu dopiero zaczynali piąć się w rankingach Google – dziś mają ponad 1000 fraz w TOP 10  

i 12. miejsce w naszym rankingu!

   frazy w TOP 10: 1059

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 311

   frazy w Direct Answer: 47, m.in.:

     strony www ceny

     cms system

     koszt założenia strony internetowej

   najlepiej widoczne URL:

     empressia.pl/blog/38-ile-kosztuje-strona- 

     internetowa-www-cena

     empressia.pl/blog/62-czym-jest-system-cms- 

     i-jakie-sa-jego-rodzaje

     empressia.pl/blog/90-ile-kosztuje-pozycjonowanie 

     -strony-internetowej
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13.  MELONET.PL   (nowy w rankingu)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny melonet.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 5784,29

widoczność w kategorii Marketing: 5596,1

Kolejna agencja SEO/SEM w naszym zestawieniu. Melonet nadaje z Poznania, a w ofercie – oprócz usług związanych z pozycjonowaniem i marketin-

giem wyszukiwarek – ma między innymi prowadzenie social mediów oraz obsługę bloga firmowego. Oznacza to, że wykraczają poza standardowe 

ramy agencji tego typu.

   frazy w TOP 10: 70

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 32

   frazy w Direct Answer: 0

   najlepiej widoczne URL:

     melonet.pl/blog/reklama-wyszukiwarka/

     melonet.pl/blog/co-to-jak-dziala-google-adwords/

     melonet.pl/blog/kompresja-obrazow-www/
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14.  KS.PL   (nowy w rankingu)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny ks.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 14 796,73

widoczność w kategorii Marketing: 4944,14

KS, jak sami o sobie piszą, na rynku grają profesjonalizmem, latami doświadczenia oraz konkurencyjnymi cenami. Co w ramach tych cnót? A na przy-

kład pozycjonowanie stron, Google Ads i prowadzenie fanpage. Ich blog jest aktualizowany regularnie. Warto z niego czerpać.

   frazy w TOP 10: 949

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 441

   frazy w Direct Answer: 44, m.in.:

     pozycja w google

     google adwords cena

     ile kosztuje prowadzenie fanpage

   najlepiej widoczne URL:

     ks.pl/slownik/co-to-jest-https

     ks.pl/blog/jak-napisac-faq

     ks.pl/slownik/co-to-jest-wyszukiwarka-internetowa
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15.  SEMPIRE.PL   (nowy w rankingu)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny sempire.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 6137,28

widoczność w kategorii Marketing: 4708,92

Sempire zajmuje się – zgodnie z nazwą – przede wszystkim SEM, czyli marketingiem w wyszukiwarkach. Na uwagę zasługuje strona internetowa o 

dość nieprzeciętnej architekturze, mocno wypełniona treścią, pomimo że zakładki „blog” nawet nie ma w głównym, górnym menu. Nowi w naszym 

rankingu, witamy wśród najlepiej widocznych!

   frazy w TOP 10: 451

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 256

   frazy w Direct Answer: 2

     adwords graficzne

     statystyki domeny

   najlepiej widoczne URL:

     sempire.pl/pozycjonowanie-stron.html

     sempire.pl/seo-pozycjonowanie-stron.html

     sempire.pl/htaccess.html
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16.  WIDZIALNI.PL   (zmiana rok do roku: -3)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny widzialni.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 10 511,422

widoczność w kategorii Marketing: 4584,68

Widzialni byli w naszym zeszłorocznym rankingu widzialni na 13. pozycji, zaliczyli więc niewielki spadek. Nadal jednak mówimy o domenie, która ma w 

TOP 10 Google ponad 1000 fraz. Reklamują się jako jedna z 7 najlepszych w Polsce agencji SEO. Na rynku działają od ponad 12 lat.

   frazy w TOP 10: 1219

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 388

   frazy w Direct Answer: 7 , m.in.:

     portale blogowe

     darmowa grafika do stron internetowych

     darmowa wizytówka firmy w internecie

   najlepiej widoczne URL:

     widzialni.pl/blog/jak-zalozyc-konto-pocztowe 

     -gmail/

     widzialni.pl/blog/najpopularniejsze-wyszukiwarki 

     -internetowe-w-polsce-i-na-swiecie/

     widzialni.pl/blog/co-to-jest-cms-i-ktory-system 

     -wybrac/
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17.  HOME.PL    (zmiana rok do roku: +74)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny home.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 2 256 580,63

widoczność w kategorii Marketing: 4419,56

Home.pl mogą pamiętać jeszcze ci użytkownicy-dinozaury polskiego internetu, którzy z siecią łączyli się przez modem 56 Kbps i w tym czasie nikt  

w domu nie mógł dzwonić przez telefon. Do dziś Home pełni funkcję hostingodawcy, umożliwia zakup domeny oraz udostępnia kreator stron www. 

Ich blog odróżnia to, że oprócz omawiania ogólnych kwestii i wskazówek, potrafią poruszyć dość... oryginalne tematy. Z ostatnich: „Tworzenie strony 

internetowej zakładu pogrzebowego – jak osiągnąć TOP 5 w Google?”

   frazy w TOP 10: 65 409

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 340

   frazy w Direct Answer: 295, m.in.:

     tabele html

     jak zrobić screenshot

     pamięć ram i rom

   najlepiej widoczne URL:

     home.pl/

     home.pl/cda-pl-premium/

     home.pl/poczta/
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18.  FRESHMAIL.PL   (zmiana rok do roku: -12)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny freshmail.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 18 109,65

widoczność w kategorii Marketing: 4397,01

Dla wielu osób Freshmail to pierwsze skojarzenie z e-mail marketingiem. Ale oprócz prostej wysyłki newsletterów, polska firma oferuje klientom wie-

le więcej: system do prowadzenia webinarów, a także do wysyłania sms-ów czy maili transakcyjnych. Na ich stronie znajdziesz liczne poradniki i teksty 

o tematyce marketingowej – w klimacie e-maili i nie tylko!

   frazy w TOP 10: 1459

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 345

   frazy w Direct Answer: 7, m.in.:

     portale blogowe

     darmowa grafika do stron internetowych

     darmowa wizytówka firmy w internecie

   najlepiej widoczne URL:

     freshmail.pl/

     freshmail.pl/blog/analiza-rfm-maksymalne- 

     wykorzystanie-wiedzy-o-dzialaniach- 

     odbiorcow-czesc-1/

     freshmail.pl/blog/co-to-jest-newsletter/
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19.  MFILES.PL  (zmiana rok do roku: -4)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny mfiles.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 707 492,71

widoczność w kategorii Marketing: 3868,73

Mfiles, Encyklopedia Zarządzania, nie jest stroną poświęconą stricte marketingowi – to raczej ogromny bank wiedzy dotyczącej zarządzania i dziedzin 

pokrewnych. Według twórców, największy w Polsce i jeden z największych na świecie. W naszym rankingu wyróżnia ich przede wszystkim imponująca 

liczba fraz w Direct Answer. Encyklopedia Zarządzania ma na pozycji zerowej w Google blisko 2,5 tysiąca fraz!

   frazy w TOP 10: 48 031

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 221

   frazy w Direct Answer: 2481, m.in.:

     innowacja

     właściciel

     oligopol

   najlepiej widoczne URL:

     mfiles.pl/pl/index.php/Konflikt

     mfiles.pl/pl/index.php/Nepotyzm

     mfiles.pl/pl/index.php/Public_relations
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20.  WEBWAVECMS.COM  (nowy w rankingu)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny webwavecms.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 34 575,71

widoczność w kategorii Marketing: 3550,49

W obecnych czasach coraz mniej jest biznesów, które mogą funkcjonować bez strony internetowej. Zarazem stworzenie strony www nigdy nie było 

tak proste. Przyczyniają się do tego różnej maści kreatory stron i Webwave jest jednym z nich. Firma, oprócz przyjaznego narzędzia do tworzenia 

stron, udostępnia też sporo wiedzy na swoim blogu.

   frazy w TOP 10: 1880

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 200

   frazy w Direct Answer: 6, m.in.:

     white label

     digital nomad

     szyfrowanie stron

   najlepiej widoczne URL:

     webwavecms.com/

     webwavecms.com/blog/jak-zrobic-bloga

     webwavecms.com/pozycjonowanie-stron- 

     internetowych 
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21.  TAKAOTO.PRO  (zmiana rok do roku: +46)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny takaoto.pro. Źródło: Senuto 
współczynnik widoczności: 3733,07

widoczność w kategorii Marketing: 3549,74

Takaoto, choć nazwa może budzić skojarzenia z restauracją serwującą sushi, jest agencją marketingową założoną przez trzech pasjonatów, wnoszą-

cych na pokład odmienne i uzupełniające się umiejętności. Wśród nich jest obecny w naszym rankingu Szymon Słowik (szymonslowik.pl, pozycja 6.). 

Sama firma zaś kieruje swoją ofertę przede wszystkim do spółek technologicznych, e-commerce i podmiotów B2B. Ogromny skok w naszym rankingu!

   frazy w TOP 10: 169

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 123

   frazy w Direct Answer: 0

   najlepiej widoczne URL:

     takaoto.pro/copywriting/

     takaoto.pro/kurs-seo-online-wideo/

     takaoto.pro/doradztwo-marketingowe-mala- 

     firma/
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22.  CALLPAGE.PL   (zmiana rok do roku: -11)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny callpage.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 8005,56

widoczność w kategorii Marketing: 3318,13

Callpage to nie tyle agencja, co startup. Ich główną misją jest pomoc w generowaniu większej liczby leadów i rozmów sprzedażowych ze stron interne-

towych. Ich strona pełna jest wartościowego contentu – nie tylko stricte marketingowego, ale również sprzedażowego, na przykład o tym, jak prowa-

dzić rozmowy telefoniczne, które mają przynieść efekt biznesowy. Od wpisów blogowych po raporty i ebooki. W TOP 10 są już widoczni na blisko 700 

fraz.

   frazy w TOP 10: 684

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 204

   frazy w Direct Answer: 7, m.in.:

     techniki sprzedaży przykłady

     skuteczna sprzedaż przez telefon

     marketing b2b definicja

   najlepiej widoczne URL:

     callpage.pl/blog/reklama-google-adwords

     callpage.pl/blog/techniki-sprzedazy

     callpage.pl/blog/customer-service
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23.  SALESMANAGO.PL  (zmiana rok do roku: +10)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny salesmanago.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 6228,9

widoczność w kategorii Marketing: 3162,4

SALESmanago jest narzędziem służącym do automatyzacji marketingu. Weszliśmy na stronę „o nas” i dowiedzieliśmy się, że ich silnik zapewnia „wyso-

ce spersonalizowane doświadczenia w szerokim zakresie natywnie zbudowanych i zintegrowanych kanałów egzekucji marketingowej”. Jeśli niewiele  

z tego zdania rozumiecie (nie winimy was), to z SALESmanago można skorzystać przez dwa miesiące za darmo – może wtedy niebo się rozjaśni.

   frazy w TOP 10: 385

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 71

   frazy w Direct Answer: 0

   najlepiej widoczne URL:

     salesmanago.pl/

     salesmanago.pl/marketing-automation/rfm 

     _marketing_automation.htm

     salesmanago.pl/marketing-automation/lead 

     _nurturing.htm
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24.  INTERVIEWME.PL   (nowy w rankingu)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny interviewme.pl. Źródło: Senuto
współczynnik widoczności: 763 336,14

widoczność w kategorii Marketing: 2731,64

Trudno Interviewme nazwać firmą marketingową, niemniej jedno trzeba im przyznać: świetnie wyszedł im kreator CV i listów motywacyjnych. Narzę-

dzie zyskuje na popularności, a w wyszukiwarce pnie się do góry między innymi dzięki regularnie i bardzo profesjonalnie prowadzonemu blogowi.

   frazy w TOP 10: 33979

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 12

   frazy w Direct Answer: 878, m.in.:

     rodzaje bezrobocia

     ile zarabia fizjoterapeuta

     od ilu lat można pracować

   najlepiej widoczne URL:

     interviewme.pl/blog/wzory-cv

     interviewme.pl/blog/wypowiedzenie-umowy 

     -o-prace-wzor

     interviewme.pl/blog/praca-w-domu-zarabianie 

     -przez-internet
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25.  POZYCJONUSZ.PL   (zmiana rok do roku: +19)

Wykres widoczności TOP 10 dla domeny pozycjonusz.pl. Źródło: Senuto 
współczynnik widoczności: 12 866,19

widoczność w kategorii Marketing: 2670,13

Czym może zajmować się firma, która nazywa się Pozycjonusz, jeśli nie pozycjonowaniem? Tak, Pozycjonusze to agencja SEO pełną gębą i z komplek-

sowym pakietem rozwiązań dla klientów, którzy chcą wybić się w Google. Ich blog wyróżnia się przede wszystkim tym, że znajdziemy tam nie tylko po-

nadczasowe poradniki, ale również treści związane z newsami czy aktualnymi trendami.

   frazy w TOP 10: 840

   frazy w TOP 10 – kategoria Marketing: 293

   frazy w Direct Answer: 6, m.in.:

     adres internetowy definicja

     sem seo google

   najlepiej widoczne URL:

     pozycjonusz.pl/wyszukiwanie-obrazem- 

     w-google/

     pozycjonusz.pl/co-to-jest-adres-url-strony- 

     i-jak-powinien-wygladac/

     pozycjonusz.pl/katalog-stron-internetowych/
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

1 whitepress.pl 3 15 562,75 67 617,42 477 2186

2 eactive.pl -1 14 535,97 31 260,14 913 2364

3 verseo.pl 16 12 912,40 20 465,14 298 1012

4 widoczni.com 10 11 796,89 20 257,09 620 1581

5 grupa-tense.pl -3 11 598,61 19 515,13 765 1637

6 szymonslowik.pl 13 9 248,94 9 540,78 217 323

7 artefakt.pl 1 8 586,16 20 633,25 854 2490

8 poradnikprzedsiebiorcy.pl -3 8 488,05 1 591 229,77 709 11 4975

9 sunrisesystem.pl 1 7 800,64 11 280,71 195 529

10 ppcefekt.pl Nowy 6 612,76 7 314,53 108 187
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

11 sprawnymarketing.pl -2 6 527,92 15 070,50 501 1871

12 empressia.pl 28 6 381,21 19 627,09 311 1059

13 melonet.pl Nowy 5 596,10 5 784,29 32 70

14 ks.pl Nowy 4 944,14 14 796,73 441 949

15 sempire.pl Nowy 4 708,92 6 137,28 256 451

16 widzialni.pl -3 4 584,68 10 511,42 388 1219

17 home.pl 74 4 419,56 2 256 580,63 340 65 409

18 freshmail.pl -12 4 397,01 18 109,65 345 1459

19 mfiles.pl -4 3 868,73 707 492,71 221 48 031

20 webwavecms.com Nowy 3 550,49 34 575,71 200 1880

21 takaoto.pro 46 3 549,74 3 733,07 123 169

22 callpage.pl -11 3 318,13 8 005,56 205 808
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

23 salesmanago.pl 10 3 162,40 6 228,90 71 385

24 interviewme.pl Nowy 2 731,64 763 336,14 12 33 979

25 pozycjonusz.pl 19 2 670,13 12 866,19 293 840

26 keywordtool.io -19 2 578,15 4 410,68 186 737

27 octamedia.pl Nowy 2 560,44 2 955,93 163 275

28 wildmoose.pl 8 2 510,30 2 765,40 89 116

29 adnext.pl 6 2 414,96 8 380,47 164 485

30 arturjablonski.com -14 2 387,51 16 011,11 181 1151

31 nowymarketing.pl -1 2 307,57 16 661,06 259 5886

32 marketerplus.pl -8 2 280,71 5 853,51 261 1075

33 ahrefs.com -16 2 189,55 6 005,30 513 1291

34 dmsales.com Nowy 2 018,60 6 171,10 84 317
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

35 private-equity.pl Nowy 1 984,14 16 200,56 14 823

36 cyrekdigital.com -5 1 950,63 10 991,07 67 374

37 inmedium.pl Nowy 1 929,15 8 763,07 70 297

38 dobocom.pl -9 1 791,16 2 185,49 24 66

39 semstorm.com 9 1 772,02 6 423,80 195 392

40 kompan.pl Nowy 1 679,37 19 956,89 135 563

41 mateuszkozlowski.pl Nowy 1 643,88 1 816,71 70 103

42 copywriting.pl -30 1 640,70 6 321,51 158 844

43 delante.pl -40 1 563,29 20 012,99 392 1116

44 senuto.com Nowy 1 465,21 2 008,86 142 310

45 marketing-automation.pl 4 1 431,10 5 287,17 82 355

46 ideoforce.pl Nowy 1 403,92 4 728,99 160 577
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

47 pushpushgo.com Nowy 1 384,94 2 935,96 87 218

48 fabrykamarketingu.pl 49 1 384,76 1 633,78 119 199

49 consider.pl -15 1 353,39 12 894,45 204 2332

50 blumo.pl -28 1 337,79 1 355,16 116 146

51 moz.com -4 1 306,45 4 120,65 361 977

52 thenewlook.pl Nowy 1 248,88 8 819,77 62 793

53 sempai.pl Nowy 1 213,57 2 421,86 126 292

54 paweltkaczyk.com -4 1 210,90 34 931,70 73 626

55 marketingdlaludzi.pl -28 1 208,04 3 184,05 255 655

56 marketinglink.pl Nowy 1 205,69 2 885,49 82 416

57 landingi.com -32 1 199,94 2 639,63 29 154

58 brand24.pl Nowy 1 196,06 15 004,91 121 523
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

59 mobiletry.com -36 1 189,45 4 860,27 307 1257

60 intle.pl Nowy 1 186,54 1 744,39 44 284

61 oferteo.pl -16 1 102,33 751 105,14 82 255 110

62 webpozycja.pl 7 1 088,68 1 616,38 49 70

63 komerso.pl Nowy 1 057,56 7 746,37 12 282

64 inspiracjemarketingowe.pl Nowy 1 044,83 1 170,76 25 52

65 neilpatel.com 35 1 042,81 4 852,42 519 2003

66 premium-consulting.pl Nowy 1 037,57 2 561,31 118 346

67 zgred.pl -25 1 016,70 2 065,26 174 380

68 afterweb.pl Nowy 1 010,52 2 137,47 151 384

69 sitechecker.pro 15 990,79 1 592,23 128 292

70 positioning.site Nowy 982,15 993,49 12 19
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

71 seostation.pl 28 902,20 18 847,86 121 289

72 pawelkepa.pl Nowy 891,85 3 665,69 126 601

73 socialpress.pl Nowy 867,41 10 563,16 73 1224

74 wordstream.com -28 854,60 3 726,14 360 1856

75 sproutsocial.com Nowy 816,53 1 925,75 60 434

76 whysosocial.pl -17 806,26 4 958,35 95 305

77 shoplo.pl Nowy 804,85 16 078,26 60 917

78 semtec.pl -50 801,16 6 573,91 94 282

79 mediaclick.pl -18 796,53 2 043,44 66 238

80 itholding.pl Nowy 795,11 888,72 25 63

81 conversion.pl Nowy 780,10 3 410,48 60 275

82 polszczyzna.pl Nowy 771,32 435 858,49 38 6675
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

83 the-first.pl -46 766,98 2 213,32 84 205

84 marketingonline.pl Nowy 765,37 832,06 64 93

85 redlink.pl Nowy 764,36 1 964,88 66 228

86 lepszymarketing.pl Nowy 743,07 1 146,95 77 148

87 checkpagerank.net -34 728,38 800,69 69 103

88 o-m.pl Nowy 720,82 1 459,37 67 387

89 goldensubmarine.com Nowy 715,58 4 443,15 75 438

90 heuristic.pl -51 711,04 9 349,59 148 1564

91 ican.pl Nowy 708,77 19 600,09 79 2338

92 mateuszwinkler.pl Nowy 705,26 2 138,18 37 179

93 marczak.me Nowy 687,69 980,69 28 90

94 jchost.pl Nowy 686,97 22 036,40 85 1107
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TABELA WYNIKÓW
100 NAJLEPIEJ WIDOCZNYCH WITRYN W KATEGORII MARKETING

MIEJSCE DOMENA
Różnica pozycji 
(2019 vs. 2020)

Widoczność  
w kategorii  
Marketing

Widoczność  
całkowita

Liczba słów w TOP 10  
w kategorii Marketing

Całkowita liczba 
słów w TOP 10

95 e-kjstudio.pl Nowy 656,75 2 354,04 102 315

96 inmarketing.pl Nowy 655,53 1 195,74 53 112

97 michalgorecki.pl -56 644,39 4 409,05 18 749

98 hubspot.com Nowy 642,83 15 923,46 307 4142

99 sare.pl Nowy 625,91 1 359,88 68 248

100 brandnewportal.pl Nowy 618,80 890,07 37 86
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WNIOSKI I PODSUMOWANIE

W kategorii Marketing w 2020 roku prym wiodą w Google agencje marketingowe. Wśród nich znajdują się zarówno te wyspecja-
lizowane w SEO, SEM, mediach społecznościowych i brandingu, jak i te oferujące kompleksową obsługę marketingową. W sumie 
aż 45% domen, które znalazły się w rankingu, należy do agencji.

Kolejną najliczniejszą grupę serwisów w rankingu stanowią strony internetowe narzędzi oraz produktów marketingowych. 
Wśród nich można wymienić takie firmy jak Freshmail, GetResponse, PushPushGo czy CallPage. Serwisy tego typu to aż 31% 
wszystkich witryn, które znalazły się w zestawieniu.

Niemal tak samo licznie występują w rankingu blogi osobiste (13%) oraz magazyny/portale – (11%) o tematyce marketingowej. 
Wśród blogów na wyróżnienie zasługują witryny Szymonslowik.pl, Arturjablonski.com oraz Mateuszkozlowski.pl. Najlepiej wi-
doczne portale to z kolei Poradnikprzedsiebiorcy.pl oraz Sprawnymarketing.pl.

KTO ZNALAZŁ SIĘ W RANKINGU TOP 100?

agencja – 45%
tool/produkt – 31%
blog osobisty – 13%
portal/magazyn – 11%
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WNIOSKI I PODSUMOWANIE

PORÓWNANIE DO UBIEGŁEJ EDYCJI RANKINGU (2019)

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w rankingu marketingowym 2020 pojawiło się aż 46 debiutantów. Wśród nich można wymie-
nić takie marki jak Brand24, Shoplo, Sempire czy Senuto. 

W tym samym czasie 20 witryn wspięło się na wyższe pozycje, a aż 34 domeny marketingowe zaliczyły spadki. 

Poniżej znajduje się pełna lista debiutów, wzrostów i spadków.

46 debiutów

20 wzrosty

34 spadków
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WNIOSKI I PODSUMOWANIE

PORÓWNANIE DO UBIEGŁEJ EDYCJI RANKINGU (2019)

• ppcefekt.pl 
• melonet.pl 
• ks.pl
• sempire.pl
• webwavecms.com
• interviewme.pl
• octamedia.pl
• dmsales.com
• private-equity.pl
• inmedium.pl
• kompan.pl
• mateuszkozlowski.pl
• senuto.com
• ideoforce.pl
• pushpushgo.com
• thenewlook.pl

• sempai.pl
• marketinglink.pl
• brand24.pl
• intle.pl
• komerso.pl
• inspiracjemarketingowe.pl
• premium-consulting.pl
• afterweb.pl
• positioning.site
• pawelkepa.pl
• socialpress.pl
• sproutsocial.com
• shoplo.pl
• itholding.pl
• conversion.pl
• polszczyzna.pl

• marketingonline.pl
• redlink.pl
• lepszymarketing.pl 
• o-m.pl
• goldensubmarine.com
• ican.pl
• mateuszwinkler.pl
• marczak.me
• jchost.pl
• e-kjstudio.pl
• inmarketing.pl
• hubspot.com
• sare.pl
• brandnewportal.pl

Debiutanci w 2020 roku
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WNIOSKI I PODSUMOWANIE

PORÓWNANIE DO UBIEGŁEJ EDYCJI RANKINGU (2019)

• whitepress.pl 
• verseo.pl
• widoczni.com
• szymonslowik.pl
• artefakt.pl
• sunrisesystem.pl
• empressia.pl
• takaoto.pro
• salesmanago.pl
• pozycjonusz.pl
• wildmoose.pl
• adnext.pl
• semstorm.com
• marketing-automation.pl

• fabrykamarketingu.pl
• webpozycja.pl
• neilpatel.com
• sitechecker.pro
• seostation.pl

Wzrosty w 2020 roku 



100 najlepiej widocznych witryn w kategorii Marketing - Ranking widoczności Senuto - 46

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

PORÓWNANIE DO UBIEGŁEJ EDYCJI RANKINGU (2019)

• eactive.pl
• grupa-tense.pl
• poradnikprzedsiebiorcy.pl
• sprawnymarketing.pl
• widzialni.pl
• freshmail.pl
• mfiles.pl
• callpage.pl
• keywordtool.io
• arturjablonski.com
• nowymarketing.pl
• marketerplus.pl
• ahrefs.com
• cyrekdigital.com
• dobocom.pl

• copywriting.pl 
• consider.pl
• blumo.pl
• moz.com
• paweltkaczyk.com
• marketingdlaludzi.pl
• landingi.com
• mobiletry.com
• oferteo.pl
• zgred.pl
• wordstream.com
• whysosocial.pl
• semtec.pl
• mediaclick.pl
• the-first.pl

• checkpagerank.net
• heuristic.pl
• michalgorecki.pl

Spadki w 2020 roku 
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WNIOSKI I PODSUMOWANIE

NAJWIĘKSZE WZROSTY I SPADKI

W tegorocznym rankingu zaszły duże zmiany – w TOP 100 pojawili się debiutanci, więc siłą rzeczy część graczy wypadła z noto-
wania. Z tych, którzy zostali na liście, jedni musieli spaść, by inni mogli wspiąć się w górę tabeli. Co ciekawe, w naszym zestawie-
niu ani jedna domena nie utrzymała swojej pozycji sprzed roku.

Oto 10 domen, które w tegorocznym rankingu zaliczyły największy skok w górę:

• home.pl – 74 pozycje (z 91. na 17. miejsce)

• fabrykamarketingu.pl – 49 pozycji (z 97. na 48. miejsce)

• takaoto.pro – 46 pozycji (z 67. na 21. miejsce)

• neilpatel.com – 35 pozycji (z 100. na 65. miejsce)

• empressia.pl – 28 pozycji ( z 40. na 12. miejsce)

• seostation.pl – 28 pozycji (z 99. na 71. miejsce)

• pozycjonusz.pl – 19 pozycji (z 44. na 25. miejsce)

• verseo.pl – 16 pozycji (z 19. na 3. miejsce)

• sitechecker.pro – 15 pozycji (z 84. na 69. miejsce)

• szymonslowik.pl – 13 pozycji (z 19. na 3. miejsce)
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WNIOSKI I PODSUMOWANIE

NAJWIĘKSZE WZROSTY I SPADKI

Powyższy ranking zawiera 100 najlepiej widocznych domen w kategorii Marketing. Jeśli chcesz zobaczyć pełen ranking  
lub wygenerować własny, przejdź do Platformy Senuto.

Oto 10 domen, które w tegorocznym rankingu zaliczyły największe spadki:

• michalgorecki.pl – 56 pozycji (z 41. na 97. miejsce)

• heuristic.pl – 51 pozycji (z 39. na 90. miejsce)

• semtec.pl – 50 pozycji (z 28. na 78. miejsce)

• the-first.pl – 46 pozycji (z 37. na 83. miejsce)

• delante.pl – 40 pozycji (z 3. na 43. miejsce)

• mobiletry.com – 36 pozycji (z 23. na 59. miejsce)

• checkpagerank.net – 34 pozycje (z 53. na 87. miejsce)

• landingi.com – 32 pozycje (z 25. na 57. miejsce)

• copywriting.pl – 30 pozycji (z 12. na 42. miejsce)

• blumo.pl – 28 pozycji (z 50. na 22. miejsce)

http://app.senuto.com
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