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Mikroformaty i mikrodane

Krok po kroku... 

https://projektmarketing.pl


Czym są mikroformaty?

Pojęcie mikroformatów, mikrodanych, czy danych strukturalnych ściśle 
powiązane jest ze stroną internetową i robotami Google. Roboty skanujące 
treści na stronie interpretują poszczególne elementy serwisu zakodowane w 
znacznikach HTML, takie jak akapity, nagłówki, czy obrazki. Mikroformaty 
pozwalają precyzyjnie opisać poszczególne elementy na stronie w sposób 
zrozumiały dla botów Google.

Przykładowo, adres strony wdrożony bez mikroformatów będzie traktowany 
przez roboty sieciowe jako ciąg znaków, natomiast po wdrożeniu 
mikroformatów będą informować boty, że napotkały adres firmy wzbogacony, 
np.: o geolokalizację (latitude, longitude).
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Pojęcie mikrodanych

Mikrodane - schematy danych strukturalnych, które należy wdrożyć do kodu 
źródłowego strony. Definiując poszczególne elementy na stronie należy 
skorzystać ze słownika danych strukturalnych, dostępny na Schema.org. Dane 
strukturalne, mikroformaty pozwalają odwzorować dane dostępne na stronie 
internetowej dla robotów sieciowych.
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Rich snippets - darmowa reklama w SERP

Rich snippets pozwalają wyróżnić strony firmowe, blogi i sklepy w 
wyszukiwarce Google całkowicie za darmo. Wyobraź sobie, że jesteś 
właścicielem sklepu internetowego, który sprzedaje 1000 produktów. 
Uruchamiając mikroformaty dla produktów można rozszerzyć opis strony w 
wynikach wyszukiwania, który wyróżnia sklep na tle konkurencji.

Wdrażając opinie o produkcie z gwiazdkami ocen w mikroformatach można 
zbudować snippet, który zwiększa CTR (klikalność strony). Efektem jest 
większy ruch na stronie i lepsza konwersja.
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Przykład rich snippets

Dodając mikroformaty zyskujesz rozszerzoną powierzchnię reklamową 
snippetu w wynikach wyszukiwania.
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Mikroformaty logo

<div itemtype="http://schema.org/Organization" itemscope="">
    <a href="https://projektmarketing.pl" title="Projekt Marketing - Agencja SEO SEM" itemprop="url">
        <img src="logo-projekt-marketing-pozycjonowanie-optymalizacja.png" alt="Projekt Marketing - optymalizacja i 
pozycjonowanie stron" title="Projekt Marketing - Optymalizacja i pozycjonowanie stron" width="240" height="67" 
itemprop="logo" />
    </a>
</div>

Opis wdrożenia - https://projektmarketing.pl/mikroformaty-i-mikrodane/
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Mikroformaty adresu

<div class="vcard">
    <h3>
        <span class="org">Agencja Projekt Marketing</span> - <span class="fn">Joanna Duda</span> 
    </h3>
    <span class="adr">
        ul. <span class="street-address">Madler 10</span>
        <span class="postal-code">21-500</span>
        <span class="locality"><strong>Biała Podlaska</strong></span>
        <span class="phone">
            <span class="type">tel.</span> - <span class="value">570-664-431</span>
        </span>
    </span>
    <a class="email" href="mailto:biuro@projektmarketing.pl">biuro@projektmarketing.pl</a>
    <div class="geo">Geolokalizacja: 
        Szerokość geograficzna: <span class="latitude">52.043598</span> 
        Długość geograficzna: <span class="longitude">23.136598</span>
    </div>
</div>
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Narzędzie do testowania mikroformatów

Na koniec należy sprawdzić, czy mikroformaty zostały poprawnie wdrożone. 
Google udostępnia darmowe narzędzie do testowania danych 
uporządkowanych.

Link do narzędzia: https://search.google.com/structured-data/testing-tool
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