OFERTA (ceny netto) | POZYCJONOWANIE STRON WWW
Pozycjonowaniem zajmujemy się od 2003 roku. Pozycjonowanie stron internetowych wykonuje się
po zrealizowaniu budowy strony WWW i uzupełnieniu podstron o odpowiednie materiały, a także po
optymalizacji witryny dla przyjętych fraz kluczowych.

Koszt pozycjonowania abonamentowego
Rozliczanie następuje na podstawie miesięcznego raportu. Koszt pozycjonowania liczony jest od frazy
kluczowej, dla której adres pozycjonowanej strony znajdzie się na 1 stronie wyników w wyszukiwarce
www.google.pl i zależy m. in. od ilości słów jakie zlecił klient (im więcej tym mniejszy koszt), od
konkurencyjności fraz oraz od ilości reklam konkurencji:
Lista proponowanych fraz (minimum 3 frazy)

Lp.

Słowo kluczowe
ilość wyników w Google

1

Słowo kluczowe

Zakres pozycji
od 1 do 3

Zakres pozycji
od 4 do 6

Zakres pozycji
od 7 do 10

Od 30 zł / miesiąc

Panel monitoringu i Raportowanie pozycji
Klient otrzymuje od nas:
 dostęp do panelu monitoringu pozycji swojej strony dla pozycjonowanych fraz
 co tydzień raport za każdy dzień tygodnia (e-mail)
 raz w miesiącu raport z badania pozycji za każdy dzień wraz z kosztorysem (PDF)
Jeśli fraza kluczowa nie znajduje się na pierwszej stronie wyników wyszukiwarki Google klient nie
ponosi opłaty za dany miesiąc za tę frazę. Podsumowując jeśli fraza kluczowa nie znajduje się na
pierwszej stronie wyników przez dłużej niż miesiąc klient za nią nie płaci, jednak my ją cały czas
pozycjonujemy.

Ważne!
Pozycjonowanie jakie wdrażamy i utrzymujemy jest pozycjonowaniem bezpiecznym:
 bez nadużyć,
 bez masowego katalogowania,
 treści jakie zamieszczamy w Internecie:

są pisane indywidualnie i na temat,

sprawdzane przez dyplomowanego polonistę,

nigdy bez zgody Klienta nie zawierają jego nazwy, a jedynie pozycjonowany adres w
hiperłączu,

wolimy nie wypozycjonować słowa kluczowego niż wypozycjonować z zagrożeniem
usunięcia domeny Klienta z wyszukiwarki lub nadania filtra.
 posiadamy rozbudowane i ciągle rozwijające się zaplecze własnych domen i serwerów,
 ŻADNA POZYCJONOWANA PRZEZ NAS STRONA NIE OTRZYMAŁA BANA CZY FILTRA

MKPOL
ul. Słoneczna 54
60-148 Poznań

Tel. kom.: 501-538-783
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www.mkpol.pl
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znajdź nas na mapie

