Cennik (netto)
Strony internetowe*
Rodzaj

Cena

Czas realizacji

Wizytówkowa

300

do
2
roboczych

dni Prosta strona z
podstawowymi
informacjami

Pełny portal

600 - 1000

do
7
roboczych

dni Strona z pełnym
opisem oferty,
galerią,
formularzem
kontaktowym itp.

Strona optymalizowana 700 - 2000

do 10 dni
roboczych

Pełny portal +
optymalizacja
jednorazowa pod
wytyczne SEO

Strona + SEO

strona do 10 dni,
pakiet SEO przez
3 miesiące

Pełny portal +
optymalizacja SEO +
3 miesiące
pozycjonowania
GRATIS

300 - 2000

Uwagi

Abonament

od 50 zł
strona do 10 dni
Stronę dostajesz już
miesięcznie przez
dzisiaj, płacisz za
rok
nią przez rok.
* wszystkie strony tworzone na CMS Wordpress lub Joomla! lub autorskim systemie.
Do ceny należy wliczyć ewentualne koszty wykupienia hostingu i domeny. Doradzimy,
jak to zrobić najtaniej!
Pozycjonowanie i copywriting
Rodzaj
Cena

Czas realizacji

Uwagi

Indywidualnie
ustalany

Teksty na bloga lub
z innym
przeznaczeniem.
Pisany bez
zachowania zasad
optymalizacji pod
wyszukiwarki

15-20 zł / 1000 znbs Indywidualnie
ustalany

Teksty na stronę
internetową lub
bloga, z
uwzględnieniem
zasad
pozycjonowania.
Cena uzależniona
od tematyki. Niższy
próg dotyczy treści,
które nie wymagają

Artykuł bez frazowana 12 zł / 1000 znbs

Teksty SEO

pogłębienia
wiadomości, zaś
lista zagadnień jest
nadesłana przez
Klienta.
Pakiet pozycjonowania
BASIC

180 zł / miesiąc

Miesiąc
Pakiet obejmuje:
wykupienia usługi artykuł raz w
tygodniu, ustalenie
fraz kluczowych

Pakiet pozycjonowania
OPTIMUM

300 zł / miesiąc

Miesiąc
Pakiet obejmuje:
wykupienia usługi artykuł raz w
tygodniu, ustalanie
fraz kluczowych,
monitorowanie
pozycji w Google,
optymalizacja całej
strony pod
względem
wytycznych Google,
poprawa linkowania
wewnętrznego,
obniżenie
współczynnika
odrzuceń i poprawa
konwersji ruchu na
pożądane działania
(np. Kontakt,
Zadzwoń itp.)

Pakiet pozycjonowania
MASTERS

500 zł / miesiąc

Miesiąc
Najbardziej
wykupienia usługi intensywny pakiet.
Obejmuje to, co
Pakiet OPTIMUM +
poprawa linkowania
zewnętrznego do
strony z innych
źródeł, tworzenie i
pozycjonowania 2
landing page.

Landing Page

180 zł / usługa /
miesiąc

Miesiąc
Utworzenie i
wykupienia usługi pozycjonowanie
landing page.
Działanie ma na
celu poprawienie
linkowania do
docelowej strony z
zewnętrznych
źródeł.

