
POZYCJONOWANIE I SEO+

WPROWADŹ SWÓJ BIZNES NA WYŻSZY POZIOM

Kontakt
534 345 404
kontakt@seoski.pl
seoski.pl



Z SEOSki to jest do zrobienia
SEOSki istnieje na rynku od 2018 r. Grono naszych klientów nie
zmniejsza się, wręcz przeciwnie. Świadczy to, o sukcesie naszych
działań, ale także uczciwości i transparentności w kontakcie z
klientami. 

Dlaczego nie jesteśmy najlepsi?

Bo jesteśmy skuteczni!

Uczciwa transparentność to nasza domena i styl działania. Nie
kupujesz kota w worku. Jasno, co miesiąc pokazujemy działania i
rezultaty. Na każdym etapie współpracy wiesz co i gdzie zostało
zrobione, masz świadomość co jeszcze przed nami. 

Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, ale rzetelnie razem z Tobą
dążymy do uwidocznienia Twojej witryny, do zwiększenia konwersji z
klientami, do systematycznego pięcia się w górę. Dzięki naszym
precyzyjnym działaniom konkurencję pozostawisz w tyle na długo. 

Zaopiekujemy się Twoją witryną, podniesiemy znacząco jej
widoczność. Ściągniemy do Ciebie nowych klientów i zaczniesz na
tym sporo zarabiać.

Zobacz co i jak dla Ciebie zrobimy. Poniżej, krótka charakterystyka
tego jak będziemy pozycjonować i optymalizować Twoją witrynę. 

Czy można w 6 miesięcy podnieść
widoczność strony i zarabiać na tym

kilkakrotnie razy więcej? 



POZYCJONOWANIE I SEO+
SPECJALNA OFERTA 

OPTYMALIZACJA SEO
dokładna analiza 
i optymalizacja wszystkich
podstron, treści oraz
czynników wpływających na
pozycję całej witryny

LOKALNE SEO 
pozycjonowanie terytorialne 
w wynikach wyszukiwania 
i mapach Google

CONTENT MARKETING 
specjalistyczne
artykuły pod SEO – na nowe
frazy kluczowe – poza pulą 
w pakiecie

ARTYKUŁY
SPONSOROWANE
specjalistyczne artykuły
na wysokiej jakości
zewnętrznych portalach

LINKBUILDING
pozyskiwanie linków z dobrej
jakości miejsc – powiązanych
z branżą

MONITORING FRAZ
codzienne monitorowanie
fraz kluczowych + dostęp
dla klienta

ANALIZA SERWISU 
bieżąca analiza serwisu pod
kątem SEO +
Analiza TOP 10

KONFIGURACJA 
konfiguracja i wdrożenie
systemów do analizy,
bezpieczeństwa oraz
optymalizacji SEO

PAKIET
BEZPIECZEŃSTWO
comiesięczny
raport dotyczący bezpieczeństwa
serwisu, dostępności oraz zmian 
w plikach źródłowych

RAPORTOWANIE
szczegółowe raporty
miesięczne



CENNIK

20 WARTOŚCIOWYCH LINKÓW

DO 20 FRAZ KLUCZOWYCH

30 WARTOŚCIOWYCH LINKÓW

BESTSELLER!

CENA 
REGULARNA

RABAT DLA 
POLECONYCH
KLIENTÓW

CENA 
SPECJALNA

PAKIET MINI

OPTYMALIZACJA SEO

LOKALNE SEO 

CONTENT MARKETING 

ART. SPONSOROWANE

LINKBUILDING

MONITORING FRAZ

ANALIZA SERWISU 

KONFIGURACJA 

RAPORTOWANIE  
 
PAKIET BEZPIECZEŃSTWO 

5 POZYCJONOWANYCH FRAZ

1 ART. BLOGOWY

1 ART. 

10 WARTOŚCIOWYCH LINKÓW

DO 10 FRAZ KLUCZOWYCH

1240

-250 zł

990 zł 

PAKIET
MEDIUM PAKIET MAXI

10 POZYCJONOWANYCH FRAZ

2 ART. BLOGOWE

2 ART. 

20 POZYCJONOWANYCH FRAZ

4 ART. BLOGOWE

4 ART. 

DO 40 FRAZ KLUCZOWYCH

2190

-440 zł 

1750 zł  

3700

-740 zł

2960 zł
- 20%

Podane kwoty są cenami netto



uwidocznienie na wybrane frazy kluczowe
ujednolicenie strategii SEO (odpowiednie
meta tagi, opisy, alt tagi, nagłówki)
ujednolicenie treści każdej strony z osobna

zależnie od Pakietu, każdego miesiąca
skupimy działania na 5, 10 lub 20 frazach
kluczowych
publikowanie bardzo wysokiej jakości
contentu, w formie specjalistycznych
artykułów na stronie
nastawienie artykułów na nowe frazy
kluczowe, zoptymalizowane pod SEO
ustawienie odpowiednich tytułów, długości
tekstów, opisów, alt tag i dobranie
odpowiednich zdjęć

Optymalizacja treści witryny:

Frazy kluczowe + Content Marketing:

JAKĄ STRATEGIĘ SEO 
PROPONUJĘ?



przygotowanie tekstów
publikacja artykułów na wysokiej jakości
portalach tematycznych 
wyselekcjonowanie miejsc do publikacji, tylko
domeny o wysokim zaufaniu oraz wysokich
wskaźnikach SEO

pozyskiwanie linków z katalogów stron i firm
katalogi ogłoszeń, wizytówki NAP
komentarze na blogach i forach
wpisy blogowe
profile na stronach tematycznych i branżowych

Artykuły na portalach tematycznych:

Linkbuilding:

SEO to optymalizacja pod 
kątem wyszukiwarek



 zwiększenie widoczność w sieci w Mapach
Google 
bezpośrednie dotarcie do osób będących
blisko siedziby firmy.

Zbudowanie zaufania u lokalnych społeczności
online:

Przy tak zrównoważonych działaniach SEO
możemy liczyć na stabilne i stale utrzymujące
się wzrosty – bez niespodziewanych spadków.
Wzrost widoczności witryny w Google będzie
gwarantowany!



Na start cały serwis zostanie dokładnie
przeskanowany i sprawdzony w celu jak
najlepszej analizy, którą wykorzystam do
wprowadzania zmian optymalizacyjnych. Dobre
efekty można uzyskać dopiero po odpowiednim
zinterpretowaniu wielu powiązanych obszarów,
które wpływają na pozycję strony w wynikach
wyszukiwania. 

Dzięki analizie dowiecie się, na jakie frazy
kluczowe warto się jeszcze pozycjonować i w ten
sposób zwiększając ruch organiczny, zwiększymy
ilość zapytań i klientów!

OD CZEGO ZACZNIEMY?



Całkowicie zdajemy sobie sprawę, że nie
wszystkie informacje mogą być jasne.

Proszę na spokojnie przejrzeć ofertę – całość
omówimy przy rozmowie telefonicznej, mailowo
lub w innej dogodnej formie.

Dziękuję za przeczytanie oferty do końca
 

Zespół SEOSki
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