
Szanowni Państwo ! 
  
W związku z Państwa zainteresowaniem usługą pozycjonowania stron internetowych, 
niniejszym przedstawiamy naszą ofertę.  
 
Usługa pozycjonowania obejmuje działania istotne dla zwiększenia wartości strony 
internetowej oraz zapewnienia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki 
internetowej Google: 
 

 usunięcie błędów - kodu strony, która niepoprawnie jest wczytywana dla 
użytkowników Internetu oraz dla robotów Google 

 przyspieszenie wczytywania strony 

 sprawdzenie zgodności strony ze standardami HTML lub XHTML 

 optymalizacja kodu strony  

 pomoc w doborze wartości znaczników istotnych dla pozycjonowania: TITLE, 
DESCRIPTION, KEYWORDS 

 zwiększenie czytelności strony dla robotów Google przez stworzenie alternatywnej 
nawigacji (menu), która nie wykorzystuje technologii: Javascript, Flash, ramek 

 tworzenie skryptu XML z mapą strony w formacie zalecanym przez wyszukiwarkę 
Google 

 korekta zawartości stron: tekst, obrazki oraz jej wzbogacenie dla czytelnika 

 linkowanie strony dużą liczbą linków z zróżnicowanych witryn. 
 
 
Za usługi pozycjonowania naliczamy jednokrotne wynagrodzenie za przygotowanie serwisu 
(jeśli występuje taka potrzeba), a potem okresowo - według osiągniętych wyników dla 
pozycjonowanych fraz, które przedstawiane są każdorazowo w formie raportów 
generowanych co 4 tygodnie. 
 
Stawka za frazę zależy od liczby pozycjonowanych fraz w ramach przyjętego zamówienia lub 
zawartej umowy. Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik, który pokazuje w/w zależności. 
 
 
 

CENNIK (ceny netto*) 
Opłata dla jednej frazy - za zajęcie w wynikach wyszukiwania 

określonego miejsca w wyszukiwarce GOOGLE* 

20   miejsce 1-3 miejsce 4-6 miejsce 7-10 miejsce 11-20 

liczba 
pozycjonowanych 

fraz 

2-7 130,00 zł 120,00 zł 110,00 zł 90,00 zł 

8-15 120,00 zł 110,00 zł 90,00 zł 70,00 zł 

> 15 110,00 zł 90,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 

*cena dot. średniego miejsca przez okres 4 tygodni dla fraz do 1 miliona wyszukiwań  
 
 

CENNIK (ceny netto*) 
Opłata dla jednej frazy - za zajęcie w wynikach wyszukiwania 

określonego miejsca w wyszukiwarce GOOGLE* 

20   miejsce 1-3 miejsce 4-6 miejsce 7-10 miejsce 11-20 

liczba 
pozycjonowanych 

fraz 

2-7 160,00 zł 150,00 zł 140,00 zł 110,00 zł 

8-15 150,00 zł 140,00 zł 110,00 zł 90,00 zł 

> 15 140,00 zł 110,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 

*cena dot. średniego miejsca przez okres 4 tygodni dla fraz do 2 milionów wyszukiwań  
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pl.wikipedia.org/wiki/XHTML


CENNIK (ceny netto*) 
Opłata dla jednej frazy - za zajęcie w wynikach wyszukiwania 

określonego miejsca w wyszukiwarce GOOGLE* 

20   miejsce 1-3 miejsce 4-6 miejsce 7-10 miejsce 11-20 

liczba 
pozycjonowanych 

fraz 

2-7 330,00 zł 220,00 zł 210,00 zł 190,00 zł 

8-15 320,00 zł 210,00 zł 190,00 zł 170,00 zł 

> 15 310,00 zł 190,00 zł 180,00 zł 160,00 zł 

*cena dot. średniego miejsca przez okres 4 tygodni dla fraz do 10 milionów wyszukiwań  
 
 
Pozycjonowanie na wiele słów/fraz - "long tail" 
 
Pozycjonowanie na wiele słów/fraz dedykowane jest szczególnie dla Klientów posiadających 
rozbudowane strony lub sklepy internetowe. Pozycjonujemy dużej ilości słów/fraz 
kluczowych, które dopasowane są do oferty zamieszczonej w serwisie internetowym.  
 
Przykładowo sklep z częściami samochodowymi: 
 
- błotnik prawy przód opel corsa 1.2 
- błotnik lewy przód opel corsa 1.2 itp… 
 
 

CENNIK (ceny netto*) 
Opłata dla jednej frazy - za zajęcie w wynikach wyszukiwania 

określonego miejsca w wyszukiwarce GOOGLE* 

20   miejsce 1-3 miejsce 4-6 miejsce 7-10 miejsce 11-20 

liczba 
pozycjonowanych 

fraz 

2-7 90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł 40,00 zł 

8-15 80,00 zł 70,00 zł 60,00 zł 30,00 zł 

> 15 70,00 zł 60,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 

*cena dot. średniego miejsca przez okres 4 tygodni dla fraz składających się z co najmniej 
trzech słów 
 
 
 
W przypadku zainteresowania szczegółową ofertą prosimy o przekazanie nam słów/fraz, 
które zamierzacie Państwo pozycjonować. Na ich podstawie indywidualnie zostanie 
sporządzona szczegółowa oferta.  
 
Zapraszamy do kontaktu. 


