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O NAS 
 
Naszą główną usługą jest pozycjonowanie stron internetowych (SEO). Nasi 

specjaliści posiadają 7 letnie doświadczenie w branży. Skupiamy się na tym, co 

umiemy robić najlepiej, czyli promocji naszych klientów w Internecie. To dzięki 

nam stają się tam widoczni. Nasza energia do działania sprawia, że rozwijamy się 

również w kierunku: 

 kampanii linkowych 

 projektowania i tworzenia stron internetowych 

 projektowania identyfikacji wizualnej  

 logo  wizytówek 

 ulotek  papieru firmowego 

 plakatów 

 etykiet 

 banerów 

 teczek ofertowych 

 kartek okolicznościowych 

 reklam dla mediów 

 tworzenia sklepów internetowych 

 reklam banerowych 

 copywritingu 

 hostingu i administracji serwisów 

 

 

http://www.pewneseo.pl/pozycjonowanie/
http://www.pewneseo.pl/tworzenie-stron/


 

POZYCJONOWANIE 

 

Jest marketingiem skierowanym na wyszukiwarki internetowe. Najpopularniejsze 

wyszukiwarki w jakich należy zaistnieć, aby pozyskać klientów z internetu  to: 

Google, Wirtualna Polska i Onet. To właśnie poprzez pozycjonowanie strony www 

na odpowiednie słowa kluczowe można osiągnąć  sukces w biznesie. Nie jest to 

tak proste jakby się wydawało, bo aby zacząć pozycjonowanie należy najpierw 

zadbać o kilka czynników: 

 Audyt serwisu www – analizujemy serwis pod kątem pozycjonowania, 

informujemy Klienta, co należy zmienić na stronie, aby przystosować ją do 

pozycjonowania. 

 Dobór oraz analiza odpowiednich słów kluczowych – niezwykle 

ważne jest prawidłowe wybranie fraz do pozycjonowania. Powinny one 

zawierać rzeczywiste usługi oraz produkty, jakie klient chce sprzedać. 

Warto zastanowić się, gdzie chcemy działać. Być może nasza oferta jest 

skierowana do Klienta w okolicy firmy, więc nie ma potrzeby pozycjonować 

fraz ogólnopolskich. 

 Analiza konkurencji – sprawdzamy i analizujemy ilość konkurencyjnych 

serwisów oraz pomagamy przy uatrakcyjnieniu serwisu Klienta. 

 Optymalizacja serwisu – każdy serwis przystosowujemy do 

pozycjonowania. Po podpisaniu umowy na serwerze ftp wprowadzamy 

zmiany, które pozwolą na odpowiednie pozycjonowanie. 



 

ETAPY WSPÓŁPRACY 
 
 



 

ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY 

 
Czas pozycjonowania 

Odpowiednie podejście do czynników przygotowawczych sprawi, że 

pozycjonowanie i jego efekty pojawią się już po miesiącu. Nie można zapomnieć 

o tym, że osiągnięcie odpowiednio wysokich wyników, może wymagać  nawet 

kilka miesięcy. 

  

Opłata za efekty 

Opłaty za pozycjonowanie pobierane są dopiero po wypozycjonowaniu określonej 

frazy na pozycje uwzględnione w cenniku. Opłaty za słowa są abonamentem 

miesięcznym, którego kwota uzależniona jest od pozycji danej frazy w miesiącu 

rozliczeniowym. Rozliczamy się na koniec każdego miesiąca. 

  
Raport 

Na koniec każdego miesiąca otrzymują Państwo drogą mailową raport za 

pozycjonowanie w danym miesiącu.  Zawiera on szczegółowy wykaz dziennych 

pozycji dla każdej z fraz, na podstawie którego zostaje wystawiona faktura. 

 
Umowa 

Umowę podpisujemy na czas nieokreślony, ponieważ nie trzeba pilnować terminu 

jej wygaśnięcia oraz kolejnego przedłużenia. Okres wypowiedzenia podpisanej 

umowy to 3 miesiące. 

 

 



 

REASUMUJĄC 
 

 nie pobieramy opłaty instalacyjnej 

 analizujemy serwis oraz pomagamy w doborze odpowiednich fraz do 

pozycjonowania oraz linków sponsorowanych 

 podpisujemy umowę drogą elektroniczną, oszczędzając Państwa czas 

 optymalizujemy serwis pod kątem pozycjonowanych słów oraz doradzamy, 

co należy poprawić, w celu przyciągnięcia uwagi potencjalnych klientów 

 sami możemy nanieść poprawki w Państwa serwisie, przyśpieszając tym 

samym rozpoczęcie pozycjonowania 

 jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie, w każdej chwili możemy 

wygenerować raport z obecnymi pozycjami dla każdego słowa 

 pozycjonując w google Państwa serwis, pojawi się on także w portalach: 

onet oraz interia na pozycjonowane słowa 

 wszystkie kwoty w cenniku są kwotami netto 

 dzięki naszemu pozycjonowaniu, Państwa serwis będzie widoczny dla 

potencjalnych klientów w Internecie 

 pozycjonowanie to promocja, która nie zna granic. Dzięki temu Państwa 

firma może stać się jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku  

 jeśli chcą Państwo prowadzić tanią i skuteczną kampanię reklamową, to 

jest to możliwe tylko w przypadku pozycjonowania, które my oferujemy 

 współpracując z nami zostawisz swoją konkurencję w tyle. Gwarantujemy 

bardzo dobre wyniki i wysokie pozycje na liście naturalnych wyników 

 


