Cennik pozycjonowania stron firmy Blumo Łódź.
Stan na styczeń 2021 r.
TYP POZYCJONOWANIA

CENA/mc netto

Pozycjonowanie grupy fraz:
5 fraz
10 fraz
20 fraz
30 fraz

500 zł
600 zł
700 zł
800 zł

Pozycjonowanie totalne

1 999,00 zł

OPIS POZYCJONOWANIA
Rozliczenie abonamentowe za pozycjonowanie grupy fraz z
możliwością comiesięcznej wymiany fraz.
Praca SEO Copywritera i praca programisty.
Opieka nad stroną, aktualizaowanie treści.
Pozycjonowanie na mapach Google.

Pozycjonowanie na wszystkie frazy związane z branżą i stroną i skupienie
się na zwiększeniu ilości wejść nie tylko z Google.
Na bieżąco serwis techniczny i opieka nad stroną i aktualizacje kodu oraz
prowadzenie strony pod kątem SEO, wyznaczony SEO inżynier do kontaktu
i "burza mózgów" na bieżąco w firmie - skype lub telefonicznie.
Praca naszego Copywritera nad treściami strony (strona, artykuły na bloga,
produkty).
Pozycjonowanie na mapach Google.
Zdobywanie linków z poczytnych miejsc, blogów, baz danych, portali
branżowych, artykuły sponsorowane.
Zdobywanie pozytywnych opinii dla pozycjonowanej strony.
Zakładanie stron zapleczowych - zbierających ruch na wąską grupę fraz.
Wdrożenie danych strukturalnych dla Google.
Propozycje i pomysły - praca koncepcyjna nad stroną, analiza statystyk
Reklamy Google Adwords.
Prowadzenie Social Media (Facebook, Twitter, Printerest, Google moja
firma).
Analiza najlepszej konkurencji: działania, linki, budowa strony, działania w
Socjal Media i wdrażanie dobrych działań.
Pomoc w obsłudze Allegro, stworzenie szablonu
Integracje z portalami typu Ceneo
Cena podlega negocjacji przy wyłączeniu niektórych działań z pakietu.

Kampania Adwords

od 350 zł

Przeprowadzenie kampanii adwords na wybrane słowa kluczowe.

Zlecenia nietypowe

80 zł/h

Nietypowe zlecenia programistyczne lub z optymalizacji SEO

Cennik stanowi ofertę poglądową, która stanowi punkt wyjścia do ustalenia ceny za pozycjonowanie strony WWW. Wycena
ustalana jest poprzez wypełnienie formularza na stronie bądź po kontakcie mailowym lub telefonicznym.
W podanych cenach mieszczą się dodatkowe usługi takie jak serwis strony, poprawki strony, optymalizacja treści i kodu, badanie
konkurencji i sugestie rozwoju strony oraz zaangażowanie i dobry kontakt z naszej strony.
Działamy w branży już od 10 lat wykonując strony internetowe,
pozycjonując strony i programując w technologiach WWW.
Polecamy serdecznie skorzystanie z naszych usług!
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