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Elementy oferty
W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do
informacji o firmie w sieci WWW oferujemy:

●

Audyt serwisu WWW;

●

Analizę pozycji strony w wyszukiwarkach internetowych przez pryzmat wskazanych
słów kluczowych;

●

Przygotowanie planu działań, mających wpłynąć na podniesienie popularności
witryny i wiarygodności firmy w sieci;

●

Optymalizację kodu strony WWW;

●

Optymalizację treści na stronach WWW;

●

Prowadzenie działań marketingowych sieci (wpisy na forach internetowych, serwisach
branżowych, bazach firm, itp.);

●

Opcjonalnie zaplanowanie kampanii w Google AdWords;

●

Monitoring serwisu pod względem pozycji w wyszukiwarkach oraz bieżące
korygowanie ustawień w celu podniesienia skuteczności wcześniej podjętych działań.

Każda kampania jest planowana i dostosowywana do potrzeb i możliwości Klienta na
podstawie konsultacji i przedstawionego kosztorysu czasowego.
Koszt 1h wsparcia technicznego w dziedzinie pozycjonowania zależy od konkurencyjności i ilości
wybranych słów kluczowych:

●

1 fraza o niskiej konkurencyjności – 30 zł*

●

1 fraza o średniej konkurencyjności – 50 zł*

●

1 fraza o wysokiej konkurencyjności – 70 zł*

*cena netto
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Na życzenie Klienta każde słowo kluczowe może być pozycjonowane do docelowego miejsca.
Wówczas cena za frazę ulega zmianie:
Niska

Średnia

Wysoka

konkurencyjność

konkurencyjność

konkurencyjność

Miejsce poniżej top10
Miejsce 6-10
Miejsce 4-5
Miejsce 1-3

30 zł*

40 zł*

50 zł*

45 zł*

65 zł*

75 zł*

65 zł*

85 zł*

125 zł*

80 zł*

115 zł*

Do uzgodnienia

* cena netto

W ramach oferty nasi Klienci mogą skorzystać z Pakietu Podstawowego, który obejmuje:
●

Analizę i Optymalizację kodu i treści strony WWW (3h);

●

Prowadzenie działań marketingowych w sieci w wersji podstawowej dla 3 słów kluczowych
o średniej lub niskiej konkurencji według Plannera słów kluczowych Google (3h);

●

Monitoring serwisu (1h).

Koszt Pakietu Podstawowego to 350 zł
Pakiet Podstawowy umożliwia zapewnienie stronie wysokiej pozycji w wyszukiwarce i sprawia, że
staje się ona widoczna dla robotów Google. Efekty zabiegów można dostrzec już w ciągu kilku
tygodni od rozpoczęcia prac. Dalsze zabiegi pozycjonowania mogą zostać ustalone według
indywidualnej oferty, dobranej w zależności od konkurencyjności i ilości wybranych słów
kluczowych.
Uwaga! Pakiet Podstawowy nie gwarantuje, że strona znajdzie się na pierwszej stronie
wyszukiwarki. Pozwala jednak „zaistnieć” stronie w wyszukiwarkach. Jest to opcja zalecana
w przypadku pierwszych prac nad pozycjonowaniem strony.
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Najczęściej zadawane pytania
W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami. Zachęcamy również do zapoznania
się z najczęściej zadawanymi pytaniami, dotyczącymi pozycjonowania.
Czym jest pozycjonowanie?
Pozycjonowanie, zwane również SEO (Search Engine Optimization) to działania, mające na celu
zapewnienie stronie jak najwyższego miejsca w wyszukiwarce. Obejmuje audyt strony,
optymalizację kodu oraz treści strony WWW, a także działania marketingowe w sieci (wpisy na
forach, serwisach branżowych, dodanie jej do katalogów branżowych itd.).
Od czego zależy pozycja w wyszukiwarce?
Pozycja strony zależy przede wszystkim od jej budowy, treści, słów kluczowych, ich
konkurencyjności, ilości i trafności, a także od ilości i jakości linków z innych stron, które prowadzą
do naszej.
Aby strona w szybkim czasie uzyskała wysokie pozycje, należy w odpowiedni sposób przygotować
kod HTML i treść strony. Nie mniej ważny jest dobór fraz, które powinny nawiązywać do zawartości
na stronie i pokrywać się z jej treścią.
Kiedy zobaczę efekty pozycjonowania w wyszukiwarce Google?
W zależności od tego, jak strona została przygotowana do pozycjonowania i jakie słowa kluczowe
zostały wybrane wyniki zabiegów pozycjonowania mogą być widoczne od dwóch do kilku tygodni.
Jeśli frazy wykazują wysoką konkurencyjność, trudniej będzie zapewnić jej wysokie miejsce
w wyszukiwarce. Dlatego nasi specjaliści dobierają frazy zgodnie z zaleceniami Planera słów
kluczowych Google i planują kampanie w taki sposób, aby efekty pozycjonowania były widoczne
jak najszybciej.
Co mogę zrobić, aby pozycjonowanie dawało lepsze efekty?
Firma BerMar multimedia zapewnia Klientom działania na poziomie dostosowania kodu strony
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oraz prowadzenia internetowego marketingu. Bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na
pozycjonowanie jest jednak również zawartość strony. Treść nie powinna być kopiowana z innych
stron, a teksty powinny być unikalne i wartościowe dla Internautów. Bardzo ważne jest także
uaktualnianie strony, które sprawi, że roboty Google będą częściej na nią zaglądać. W przypadku
braku „ruchu” na stronie, zostanie ona „zapomniana” przez wyszukiwarkę, co znacznie utrudnia
proces pozycjonowania.
Firma BerMar multimedia posiada w swojej ofercie usługę aktualizacji treści na stronie przez
regularne dodawanie aktualności i aktualizację boksów Warto wiedzieć. Dzięki temu nasi Klienci
nie muszą sami dodawać do strony treści. Aby skorzystać z takiej usługi, należy skontaktować się
z nami. Przygotowujemy wówczas indywidualną ofertę specjalną, w której uwzględniamy takie
czynniki, jak częstotliwość aktualizacji strony oraz możliwości i oczekiwania Klienta.
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