
Jak łatwo poinformować o zmianach w Twojej restauracji,
edytując profil w Google Moja Firma



Konto w Google Moja Firma to więcej niż tylko wizytówka. Profil firmy pozwala 
lepiej zaprezentować Twoją restaurację do klientów w Mapach i w wyszukiwar-
ce, dzięki czemu klienci z łatwością Cię znajdą. Odpowiednio uzupełniony profil 
zachęci klientów do odwiedzin lub do złożenia zamówienia. W tym poradniku 
znajdziesz opis kilku przydatnych funkcji, które pomogą Ci z łatwością zakomu-
nikować zmiany w sposobie działania Twojej restauracji.

Możesz dokonać edycji wizytówki Twojej restauracji:
- na komputerze wprowadzając zmiany przez stronę internetową
- lub na telefonie korzystając z aplikacji mobilnej

Kliknij poniżej, aby przejść do strony lub pobrać aplikację:

https://www.google.com/intl/pl_pl/business/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.vega&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.vega&hl=pl
https://www.google.com/intl/pl_pl/business/


Zaktualizuj
atrybuty biznesowe
Daj się znaleźć w Mapach Google uzupełniając swój profil w kluczowe informacje. 

Poinformuj klientów, jakie opcje oferuje Twoja restauracja. Dodaj lub edytuj odpowiednie 

atrybuty “Dania na miejscu”, “Na wynos”, “Dostawa”, “Dostawa bezdotykowa” 

lub “Odbiór na zewnątrz” w Google Moja Firma. Będą one wyraźnie widoczne w pro-

filu Twojej firmy. 



Dodaj atrybuty biznesowe

W aplikacji Google Moja Firma
wybierz zakładkę “Profil”

Zjedź na dół i kliknij
“Wyświetl wszystko”

Wybierz opcję “Dodaj atrybuty” Zaktualizuj atrybuty biznesowe.
Kliknij jeden raz, żeby wybrać 

pozycję lub dwa razy, żeby 
wskazać, że jej nie oferujesz

Więcej informacji

https://support.google.com/business/answer/9049526
https://support.google.com/business/answer/9049526
https://support.google.com/business/answer/9049526


Więcej informacji

Zaktualizuj
godziny otwarcia
Upewnij się, że podane przez Ciebie godziny otwarcia są ak-

tualne. Możesz dostosować je dla każdego dnia tygodnia.

*Być może Twoja firma została oznaczona jako “tymczasowo 

zamknięta”. Sprawdź i zaktualizuj informacje w Twoim profilu. 

Ważne: Firmy, które oferują odbiór na miej-
scu lub dostawę, nie powinny być oznacza-
ne jako tymczasowo zamknięte. Jeśli będą 
tak oznaczone, oferowane przez nich opcje 
nie będą się wyświetlać w Google.

https://support.google.com/business/answer/9049526
https://support.google.com/business/answer/9049526


Zaktualizuj godziny otwarcia

Wejdź w zakładkę “Profil” 
i kliknij w ikonę ołówka

Wybierz segment
z godzinami otwarcia

Edytuj godziny otwarcia Możesz także oznaczyć restaurację 
jako tymczasowo zamkniętą 

Więcej informacji

https://support.google.com/business/answer/3039617#hours


Więcej informacji

Dodaj specjalne godziny otwarcia

W zakładce profil możesz także dodać 
niestandardowe godziny otwarcia, bez 
konieczności edytowania standardowych 

godzin pracy

Dodaj niestandardowe godziny 
otwarcia w dniach, gdy restauracja 

działa inaczej niż zazwyczaj

Więcej informacji

https://support.google.com/business/answer/3039617#hours
https://support.google.com/business/answer/6303076?hl=pl&ref_topic=4596687


Informacje o firmie
(COVID-19)
Poinformuj klientów o nowych zasadach i zmianach w funkcjonowaniu Twojego biznesu 

korzystając z możliwości dodania wpisu w Google Moja Firma. Ten wpis będzie widocz-

ny w górnej części profilu w wyszukiwarce.

Korzystając z wpisów masz możliwość poinformowania Twoich klientów na przykład 

o nowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Twoim lokalu, ostatnio wprowa-

dzonej metodzie rezerwacji miejsc czy o niedawno dodanej do oferty formie zamówie-

nia z dostawą.

Ważne: Wpisy zawierające numer telefonu 
mogą zostać odrzucone.



Informacje o firmie (COVID-19)

W głównej zakładce aplikacji Google Moja 
Firma kliknij w ikonę “Dodaj wpis”, znajdu-

jącą się w prawym dolnym rogu ekranu

Z rozwijanej listy wybierz pozycję 
“Zmiany dot. COVID-19”

Opublikuj wpis w Google

Więcej informacji

https://support.google.com/business/answer/7342169?p=covid_posts&visit_id=637254798683702923-4095521649&rd=1#covidpost


Dodaj wpis
o ofercie specjalnej
Poinformuj swoich klientów o ofercie specjalnej, która będzie widoczna w zakładce 

“Nowości” w wizytówce Twojej restauracji. Możesz dodać do niego zdjęcie oraz przy-

cisk “Zamów online” z bezpośrednim linkiem do zamówienia. 



Dodaj wpis o ofercie specjalnej

Kliknij w przycisk “Dodaj wpis” Z rozwijanego menu wybierz
opcję “Dodaj ofertę”

Dodaj zdjęcie, nazwę oferty, jej 
szczegóły, czas trwania i link do

zamówienia online



Edytuj menu

W Google Moja Firma możesz dodać pozycje z menu bezpośrednio do Twojego pro-

filu. Zaktualizuj swoje menu, jeśli wybór dań został ograniczony lub pojawiły się nowe 

zestawy i oferty specjalne, które przyciągną klientów.



Dodaj dania do zakładki menu

W zakładce profil kliknij w ikonę ołówka 
w prawym dolnym rogu

Wybierz opcję “Menu - Dodaj lub 
edytuj elementy”

Dodaj zdjęcie, nazwę,
cenę i opis pozycji

Więcej informacji

https://support.google.com/business/answer/9322475#add_menu_URL

