
Nie tylko w warszawie odbywają się duże koNfer-

eNcje braNżowe. PozNań Na dwa dNi stał się stolicą 

Polskiego seo za sPrawą search MarketiNg day, 

który w tyM roku odbył się w PozNańskiM staryM 

browarze. Na fali ręczNych filtrów NałożoNych 

Przez google w ostatNich tygodNiach (PiszeMy 

o tyM Na stroNach 7-9 tego wydaNia MagazyNu) 

Możliwość osobistego zadaNia Pytań o NajNowsze 

treNdy NajwiększyM eksPertoM seo w euroPie było 

ogroMNą wartością.

Tekst: Arkadiusz Widawski

K
onferencja została podzielona na dwa 
równoległe bloki tematyczne poświę-
cone SEO oraz PPC. Każdy ze 130 uczest-

ników mógł wybrać te prelekcje, które naj-
bardziej go interesują. Na Search Marketing 
Day 2012 pojawiły się gwiazdy światowego 
SEO, wśród których byli m.in.: Dixon Jones 
z MajesticSEO, Andre Alpar z AKM3, Rus-
sell Smith z BBC, Mikkel deMib Svendsen 
czy Mariusz Gąsiewski i Kaspar Szymański 
z Google. Na uwagę zasługuje panel specjalny 
Q&A, podczas którego wszyscy prelegenci 
byli pod obstrzałem pytań uczestników, 
a tych było bardzo wiele. Najwięcej z nich 
padło do Kaspara Szymańskiego z zespołu 

Google Quality Search na temat kierunków, 
w jakim zmierzają prace nad naturalnymi 
wynikami wyszukiwania Google. Była to 
prawdziwa gratka dla właścicieli i pracow-
ników agencji SEM/SEO. 

Podczas konferencji dokładnie omówione 
zostały algorytmy Panda i Pingwin, które 
kładą nacisk zarówno na jakość zawartości 
stron, jak również na jakość prowadzących 
do nich linków. Sporo uwagi poświęcono 
także samej organizacji pracy SEO i ułoże-
nia jej w skalowalne procedury.

Na uwagę zasługiwała możliwość pro-
wadzenia dyskusji kuluarowych z innymi 
osobami z branży SEM/SEO czy z samymi 

prelegentami, do rozmowy z którymi usta-
wiały się długie kolejki. Nie sposób nie 
wspomnieć o udanej afterparty, podczas 
której w nieformalnej atmosferze można 
było kontynuować dyskusje.

Gratulujemy zespołowi MaxRoy.com 
sprawnej organizacji tego bardzo udanego 
wydarzenia. Od samego początku istnienia 
magazynu bardzo starannie dobieramy 
spotkania branżowe, tak aby zapraszać 
naszych czytelników tylko na najbardziej 
wartościowe spotkania, i cieszymy się, że 
objęliśmy patronatem tegoroczny Search 
Marketing Day. 

Kiedy? 22-23.05.2012

Gdzie? Poznań, Multikino Stary Browar

Organizator: MaxRoy.com

Więcej 
informacji

http://goo.gl/uh2CA
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