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Rozumiejąc potrzeby nowych firm i pamiętając jak sami kiedyś taką byliśmy, chcielibyśmy przedstawić
Państwu specjalną ofertę - ofertę skierowaną właśnie do świeżo zarejestrowanych firm. 1
Nasza oferta łączy wszystko to, co jest niezbędne do istnienia firmy w internecie. My zajmujemy się
obecnością online Państwa firmy, a Państwo zajmują się rozwojem działalności, nie martwiąc się i nie angażując
zbytnio czasu w prowadzanie strony. Wybraliśmy taki sposób współpracy na podstawie naszego doświadczenia
z wieloma klientami. Wielu z nich albo nie chciało się angażować w każdy aspekt działania firmy w internecie,
albo po prostu się na tym nie znało. Nasza propozycja to całościowe przerzucenia na nasze barki wielu aspektów
obecności Państwa strony w internecie, od stworzenie samej strony do jej późniejszej promocji.
Nasza oferta składa się z 5 odrębnych usług, które wzajemnie się uzupełniają, i pozwalają na kompleksową
obecność firmy w internecie. Te 5 usługi to:

1. Stworzenie nowoczesnej strony internetowej
Oferujemy kompletne stworzenie strony, wraz z zapełnieniem jej treścią otrzymaną od Państwa. Poziom
jakości Państwa witryny będzie porównywalny do tego, jaki prezentuje nasza strona www.seolider.pl
Wykonywane przez nas strony są nastawione na prezentacje oferty Państwa firmy i kierowanie
klientów do Państwa. Wiele stron wizytówek zawiera wiele niepotrzebnych treści takich jak np. „historia
firmy”, które nie przekładają się na wzrost zainteresowania klientów. My Na każdym kroku przy
projektowaniu strony pamiętamy po co ona jest robiona – aby pozyskać nowych klientów i sprzedać im
nasze usługi lub towary. Proponujemy 2 oferty cenowe, w zależności od Państwa budżetu.

2. Hosting
Oferujemy miejsce na naszym serwerze na Państwa stronę. Przejmujemy całościowo obsługę hostingu dla
Państwa strony. Na życzenie oczywiście udostępniamy dostęp poprzez FTP. Gwarantujemy stabilności i
szybkość działania strony. Serwery umieszczone są na terenie Polski.

3. Domena
Rejestrujemy dla Państwa domenę i pamiętamy o jej przedłużeniu. Pomagamy w wyborze dobrej nazwy.
Po okresie roku także przedłużamy domenę. Domena może posiadać dowolne rozszerzenie globalne np.
COM, NET, INFO jak i oczywiście może to być najpopularniejsza domena *.PL lub *.COM.PL.

4. Pozycjonowanie strony
W ramach tej usługi oferujemy pozycjonowanie abonamentowe Państwa strony na kilka wybranych przez
nas fraz. Słowa kluczowe wybieramy mając na uwadze ich sens ekonomiczny. Bardzo istotne jest żeby
pojawiać się na wiele fraz, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej oferty pozycjonowania i wybrania
dodatkowych pakietów.

5. Prowadzenie Kampanii w Google AdWords
W ramach tej usługi oferujemy prowadzenie kampanii w Google AdWords. Kampania będzie prowadzona
w sposób ciągły, a my nie pobierzemy dodatkowych opłat przy budżecie miesięcznym do 1000zł.
Obecność w Google Adwords pozwoli od razu po stworzeniu strony na dotarcie do klientów, pozwala nam
precyzyjnie trafić do grupy docelowej na jakiej Państwu zależy. Nasza oferta dotyczy prowadzenia
kampanii, koszt kliknięć który pobiera Google płacą Państwo dodatkowo na konto AdWords.
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Poniżej kalkulacja Państwa oszczędności przy założenie współpracy 2 letniej

Lp.

Nazwa usługi

Koszt
miesięczny

Koszt
Jednorazowy

Uwagi

1

Strona Internetowa

-

699,00 – 999,00zł

Orientacyjnie wykonanie strony internetowej
kosztuje 2000zł

2

Hosting

25,00 zł

-

Koszt hostingu w home.pl to 25zł miesięcznie

3

Domena

-

100,00 zł

Koszt rejestracji domeny 0zł lub 1zł
Koszt przedłużenia domeny – 99zł

4

Pozycjonowanie
abonamentowe

50

-

Koszty pozycjonowania najtańszych
zaczynają się od 50zł netto miesięcznie

5

Google AdWords

50,00 zł

-

Przy budżecie do 1000zł koszt prowadzenia
kampanii nie może być niższy niż 5% budżetu
tj. 50zł miesięcznie

125,00 zł

799,00 – 1099,00zł

Razem
Razem przez
miesięcy

okres

24 3 000,00 zł

fraz

799 - 1099zł

Orientacyjnie więc, korzystanie z podanych wyżej 5 usług przez okres 2 lat
wyniosło by minimum 3799zł
Pamiętamy nasze początki i wiemy, że kwota rzędu 4000zł netto na obecność firmy w internecie stanowiła by
solidną pozycje w niejednym biznesplanie. Dlatego właśnie przygotowaliśmy naszą ofertę dla nowych firm.
Wszystkie powyższe 5 usług tj. stworzenie strony wraz z jej utrzymaniem(domena, hosting, kampania Google
AdWords) oraz pozycjonowanie abonamentowe kosztuje w naszej firmie od 109 zł netto miesięcznie. Umowę
podpisujemy na 24 miesiące.
Umowa z nami nie ma punktów pisanych gwiazdką czy kruczków - 109zł netto miesięcznie przez okres 24
miesięcy – Koniec. Po tym okresie rozmawiamy indywidualnie na temat warunków przedłużenia umowy.
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Dodatkowe Elementy

Lp.

Nazwa usługi

Koszt
Koszt
miesięczny Jednorazowy

Uwagi

1

Możliwość wyboru strony z szablonem 19,99 zł
premium

399,00 zł

Dzięki temu wyborowi będą Państwo
mogli skorzystać z wyboru jednego z
wielu tysięcy szablonów premium.
Jakość tych szablonów jest znacząco
wyższa.

2

Dodatkowe
konkretnych fraz

-

Dodatkowe
pozycjonowanie
konkretnych fraz, wybranych przez
Państwa. Rozliczanie tylko za efekty
na
podstawie
comiesięcznego
raportu.

3

Pierwsza kampanie w Google AdWords o wartości kliknięć 500zł

299,99 zł

Za kampanie o wartości kliknięć
500zł
zapłacą
Państwo
tylko
299,99zł. Comiesięczny raport z
rozliczeniem.

pozycjonowanie Od 50zł

Jesteś zainteresowany Ofertą Dla Nowych Firm ?? Skontaktuj się z nami:
1.
2.

biuro@seolider.pl
www.seolider.pl/kontakt – wypełnij formularz kontaktowy podany na stronie a my umówimy się z Tobą i
dojedziemy do Twojej firmy na spotkanie informacyjne.

1. Promocyjna cena obowiązuje tylko dla tych firm których data rejestracji jest nie starsza niż 12 miesięcy
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