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Oferowane usługi i produkty
W zakresie pozycjonowania oferujemy następujące działania reklamowe:
 Pozycjonowanie w wynikach naturalnych Google.pl
 Pozycjonowanie na mapach Google (ze szczególnym
uwzględnieniem mapek wyświetlanych na pierwszej stronie
wyników wyszukiwania Google.pl)

Mapka Google

Wyniki naturalne
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Pozycjonowanie w wyszukiwarce Google
Pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce polega na
podwyższaniu jej pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania.
Internauci najchętniej klikają w najwyższe pozycje na pierwszej
stronie z wynikami wyszukiwania, dlatego celem jest pierwsza
strona wyników wyszukiwania (pozycje 1-10).
Nasza strategia pozycjonowania serwisów internetowych w wynikach naturalnych Google opiera się na następujących działaniach:
1. Analiza profilu działalności
Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi na Państwa stronie internetowej ustalimy listę najczęściej wpisywanych do wyszukiwarek wyrażeń
kluczowych związanych tematycznie z Państwa działalnością. Zaproponujemy zestaw wyrażeń, które w naszej opinii najefektywniej pomogą dotrzeć na
Państwa stronę potencjalnym klientom.

2. Optymalizacja serwisu internetowego
Przeanalizujemy Państwa stronę internetową pod kątem widoczności dla
wyszukiwarek. Przeprowadzimy analizę konstrukcji całego serwisu, w razie
potrzeby zaproponujemy działania optymalizujące.

3. Tworzenie sieci wartościowych linków do strony www
Wykorzystując autorskie narzędzia tworzymy sieć wartościowych linków
prowadzących do Państwa serwisu. Pomaga to „przekonać” wyszukiwarki do
tego, że Państwa strona warta jest umieszczania na wyższych pozycjach w
wynikach wyszukiwania.

Nie obiecujemy wyników, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć.
Osiągnięcie trwałego efektu pozycjonowania wymaga czasu, dlatego skutki naszych działań widać czasem dopiero po kilku tygodniach
a nawet miesiącach. Mówimy o tym wprost i nie stosujemy żadnych
magicznych rozwiązań gwałtownie podnoszących pozycje Twojej
strony internetowej. Nasze działania są etyczne i bezpieczne.
Skuteczna reklama
w Internecie

www.topads.pl
e-mail: biuro@topads.pl

Pozycjonowanie na mapach Google
Google coraz częściej wzbogaca naturalne wyniki wyszukiwania o
dodatkowe (wtrącone) wyniki pochodzące z wyszukiwarki wideo,
obrazków lub map. Mapy znadują się bardzo często na samej górzy
wyników wyszukiwania i zawierają listę od 1 do 7 firm/stron
internetowych.

Mapka Google

Wysoka pozycja na mapie Google zwiększa szanse na odwiedzenie
strony internetowej przez zainteresowanych internautów. Obecność
odnośnika na mapach Google ma szczególnie istotne znaczenie dla
firm działających lokalnie, np. tylko w określonym mieście.
Podstawą naszych działań jest dodanie wpisu o firmie, jej stronie
internetowej oraz wszystkich biurach i oddziałach do Centrum Firm
Lokalnych Google.
Wpisy te pozycjonujemy w celu umieszczenia ich ma mapie
wstawianej do naturalnych wyników wyszukiwania. Opłaty
pobieramy tylko za widoczny efekt w zależności od pozycji
osiąganej przez wpis, ale tylko jeśli znajduje się on przy mapce dla
danej frazy kluczowej (bez względu na ilość tych firm) na pierwszej
stronie wyników wyszukiwania.
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Cennik kosztów pozycjonowania
Koszty pozycjonowania zależą od:





rodzaju (tematyki, konkurencyjności) frazy kluczowej,
liczby pozycjonowanych wyrażeń kluczowych,
pozycji uzyskiwanych przez stronę dla tych wyrażeń,
rodzaju i tematyki strony internetowej oraz technologii jej
wykonania.

W związku z powyższym każdą wycenę pozycjonowania dla określonej strony internetowej przygotowujemy indywidualnie w formie
zbliżonej do przykładowych cenników poniżej.

Pozycjonowanie w Google.pl
Miesięczna opłata za jedno wyrażenie
osiągające określoną pozycję w Google.pl
Liczba
wybranych wyrażeń

pozycja
1–3

pozycja
4–6

pozycja
7 – 10

3-4

___ PLN

___ PLN

___ PLN

5-6

___ PLN

___ PLN

___ PLN

powyżej 6

___ PLN

___ PLN

___ PLN

Pozycjonowanie na mapach Google
Miesięczna opłata za jedno wyrażenie
osiągające określoną pozycję na mapie Google
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Raporty i naliczanie opłat
Obliczanie kosztów pozycjonowania następuje w oparciu o 4 tygodniowe raporty z pozycji zajmowanych przez stronę internetową w
wynikach wyszukiwania dla danej frazy kluczowej.
Raporty uwzględniające wszystkie pozycjonowane wyrażenia kluczowe przygotowywane są w każdą środę. W każdym kolejnym tygodniu miesiąca raport uzupełniany jest o kolejną kolumnę przedstawiającą wynik w danym tygodniu. Pod koniec 4-tygodniowego
okresu rozliczeniowego dla każdego wyrażenia odrzucane są wyniki
skrajne (najniższa i najwyższa pozycja) a z pozostałych wartości obliczana jest średnia arytmetyczna, która jest podstawą do naliczenia
opłaty za cały okres rozliczeniowy.
Całkowity koszt pozycjonowania za 4 tygodnie jest sumą opłat za
wszystkie pozycjonowane wyrażenia kluczowe i jest fakturowany po
zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Przykładowy raport z wyników pozycjonowania
Wyrażenie

01.07.09

08.07.09

15.07.09

22.07.09

Średnia

Do zapłaty

Wyrażenie 1

5

11

7

3

6

___ PLN

Wyrażenie 2

20

4

2

1

3

___ PLN

Wyrażenie 3

3

3

3

1

3

___ PLN

Wyrażenie 4

3

3

3

1

3

___ PLN

Wyrażenie 5

20

14

12

8

13

brak opłaty

SUMA
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