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Pozycjonowanie stron oferta 2019
Zanim zdecydujesz się zapoznać z naszą ofertą i nawiązać z nami współpracę, rzuć teraz okiem na
nasze wyniki i wypełnij formularz bezpłatnej wyceny. Szanujemy Twój czas i dlatego zamiast
obiecytwać, jak skutecznie wypozycjonujemy Twoją stroną wolimy pokazać Ci wyniki naszych
prac, które pokażą Ci jak bardzo skutecznie pozycjonujemy strony. Nasza oferta znajduje się
poniżej, a więcej wyników pozycjonowania na naszej stronie.

1. Nasze przykładowe wyniki pozycjonowania stron

2. Nasza oferta pozycjonowania stron i optymalizacji konwersji
•
•
•

naprawdę skuteczne pozycjonowanie – czyli poprawę pozycji Twojej strony w wynikach
wyszukiwania dla fraz, których naprawdę szukają Twoi klienci
optymalizację CTR – poprawa wartości CTR oznacza, iż więcej potencjalnych klientów
wejdzie na Twoją stronę z wyników wyszukiwania (SERP).
optymalizację konwersji – oznacza to, iż więcej osób, które odwiedzają Twoją stronę
zamówi Twój produkt lub usługę.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę:
•
•

Mamy wieloletnie doświadczenie w pozycjonowaniu stron firm z różnych branż (od 2010).
Analizujemy i rozumiemy Twoje potrzeby i działamy w dostosowany do nich sposób
skutecznie wspomagając Twój sukces. Rozmawiamy z Tobą aby zaproponować Ci
rozwiązane, które w pełni Cię usatysfakcjonuje.

Oferta ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Możliwości i konkretną wycenę podamy po
rozmowie z Tobą i poznaniu Twoich potrzeb. Zastrzegamy prawo odmowy nawiązania współpracy bez podania przyczyn.
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•
•
•
•
•
•
•

Mamy certyfikat SEMRush Academy (patrz na https://www.foxe.pl) i stale podnosimy
nasze kwalifikacje.
Stosujemy proste i bezpieczne dla Ciebie umowy, które możesz w każdej chwili
wypowiedzieć (utrzymywanie klientów bardzo dobrymi wynikami a nie karami umownymi)
Stosujemy proste modele płatności (pamiętaj, że nikt w biznesie nie da Ci nic za darmo) i
niskie ceny od 400zł miesięcznie dla pakietu 10 fraz (patrz https://www.foxe.pl/pozycjonowaniestron-cena/).
weryfikujemy rezultaty naszej pracy poprzez pomiary – sam/a możesz się przekonać, jak
skutecznie działamy.
działamy w pełni bezpiecznie – unikniesz filtrów i innych problemów.
Zamiast frazesów pokazujemy konkretne wyniki naszych prac: https://www.foxe.pl/wynikipozycjonowania/ abyś już teraz wiedział/a jak szybko i skutecznie działamy.
Widzimy to czego nie widzą inni. Szukamy naprawdę dobrych dla Ciebie fraz i tego, co
przeoczyła Twoja konkurencja. Zwracamy uwagę na parametry, o których inni nawet nie
wiedzą.

Typowe pułapki
• pozornie tanie umowy z płatnością za rezultat
• pozycjonowanie na frazy niemające charakteru zakupowego
• pozycjonowanie na frazy, których nikt nie szuka
• szablonowe podejście do klienta
• niebezpieczne techniki i metody

Wypełnij formularz bezpłatnej wyceny teraz i
dowiedz się, jak naprawdę skutecznie możemy pomóc
Ci zdobyć nowych klientów.

Oferta ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Możliwości i konkretną wycenę podamy po
rozmowie z Tobą i poznaniu Twoich potrzeb. Zastrzegamy prawo odmowy nawiązania współpracy bez podania przyczyn.

