WRZESIEŃ 2021

Web Design And SEO
Witaj!
Nie będziemy tu pisać, jak dobrze tworzymy strony internetowe i jak
skutecznie pozycjonujemy strony oraz sklepy internetowe.
Pokażemy Ci konkretne przykłady wyników pozycjonowania i
przykłady stron, które stworzyliśmy. Zanim zdecydujesz się na
współpracę z nami, możesz się z nimi zapoznać i przekonać się, jak
skutecznie i szybko działamy.
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Poznaj historie trzech naszych
klientów
Dzięki pozycjonowaniu początkujący przedsiębiorca, którego stronę
pozycjonujemy, szybko pozyskał tylu nowych klientów, że mógł rzuć etat i
skupić na swojej firmie. Przestał harować, a zaczął robić to, co kocha. Inny
mój klient zadzwonił do mnie i powiedział mi, że dzięki naszej usłudze
pozycjonowania ma tyle zleceń, że musiał zatrudnić pomocnika. Niedawno
jeden z klientów miał do mnie pretensje, o to że przez pozycjonowanie ma
za duży obrót za granicą i wszedł tam na wyższy próg podatkowy.
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Co stanie się bez
pozycjonowania i skutecznej
strony internetowej?
Bez skutecznej strony internetowej i pozycjonowania stracą Państwo wielu
klientów, bo osoby szukające Państwa produktów i usług trafią do Państwa
konkurencji. Zbyt mała liczba klientów powoduje za mały zysk lub brak zysku
i grozi bankructwem.

Dlaczego pozycjonowanie stron
jest tak istotne?
W Internecie jest duża konkurencja. Statystycznie pierwsza pozycja w
Google otrzymuje niecałe 30% wszystkich kliknięć, pierwsze 3 pozycje ok
75% wszystkich kliknięć, pierwsze 10 pozycji otrzymuje prawie wszystkie
kliknięcia.

Na wykresie pokazano średnią liczbę kliknięć, jaką otrzymują strony na
poszczególnych pozycjach wyników wyszukiwania. Widać, że pozycja 1.
otrzymuje ok. 30% (dokładnie 28% kliknięć), a pozycja 5. już tylko 4%
kliknięć. W przypadku konkretnej strony wartości CTR mogą być różne i
dlatego oprócz pozycjonowania oferujemy usługę optymalizacji CTR. Z
wykresu wynika ponadto, że pogorszenie się pozycji w wynikach
wyszukiwania powoduje bardzo szybki spadek ruchu na stronie.

3

Co da Ci pozycjonowanie i
skuteczna strona internetowa
Średnio poprawa pozycji strony w wynikach wyszukiwania o 1 pozycję (w
obrębie pierwszej dziesiątki czyli TOP10) powoduje względny wzrost ruchu
o 30%, a poprawa o 3 pozycje o ponad 90% W połączaniu z odpowiednim
doborem fraz zakupowych i optymalizacją CTR pozwala to osiągnąć
zaskakująco duże zwiększenie sprzedaży. Nawet w trudnych branżach.

Co to jest pozycjonowanie,
optymalizacja CTR i konwersji?
Celem pozycjonowania jest poprawienie pozycji strony lub sklepu w
wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce. Google każdej sekundy
przetwarza około 63 000 zapytań. Są wśród nich zapytania od ludzi
szukających tego, co Ty sprzedajesz. Skuteczne pozycjonowanie sprawi, że
więcej osób będzie mogło wejść na Twoją stronę, bo będziesz lepiej
widoczny w wynikach wyszukiwania. Optymalizacja CTR dodatkowo
zwiększy prawdopodobieństwo, że klient wejdzie z wyników wyszukiwania
na Twoją stronę, a optymalizacja konwersji sprawi, że będąc na Twojej
stronie więcej klientów dokona zamówienia.
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Kto potrzebuje pozycjonowania?
Potrzebujesz pozycjonowania, gdy chcesz, aby na Twoją stronę
wchodziło więcej klientów.
Potrzebujesz pozycjonowania, gdy chcesz, aby osoby szukające tego,
co Ty sprzedajesz trafiły na Twoją stronę zamiast na stronę Twojej
konkurencji. Potrzebujesz pozycjonowania, gdy chcesz wyprzedzić
swoją konkurencję.
Potrzebujesz profesjonalnego pozycjonowania Twojej strony lub sklepu
gdy chcesz, aby na Twoją stronę trafiały osoby, które chcą kupić, to co
Ty sprzedajesz. Potrzebujesz pozycjonowania, gdy chcesz więcej
sprzedawać.
Potrzebujesz pozycjonowania, gdy chcesz więcej rejestracji na
newsletter.
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Działamy skutecznie i
bezpiecznie
Naszym klientom zapewniamy dostęp do pomiarów 24/7. Możesz
sprawdzić poprawę pozycji Twojej strony w wynikach wyszukania Google.
Możesz sprawdzić, ile osób wchodzi na Twoją stronę z wyników
wyszukiwania. Możesz nam zaufać, działamy bezpiecznie i skutecznie.
Zapewniamy proste i bezpiecznie dla klienta umowy.

Dlaczego współpraca z nami się
opłaca. Co zmieni się na lepsze,
gdy skorzystasz z naszych usług
Przykładowy koszt pozyskania 1 klienta dla jednego z naszych klientów to
niecałe 10zł (dziesięć złotych). Gdy zaczniemy pozycjonować Twoją stronę
wtedy Ty skupisz się na tym, co kochasz robić, przestaniesz martwić się
skąd wziąć klientów, może zaczniesz rekrutować nowych pracowników, bo
tyle będziesz mieć pracy.

Co otrzymasz, gdy zdecydujesz
się na współpracę z nami?
Kompleksową usługę pozycjonowania Twojej strony. My pozycjonujemy
Twoją stronę lub sklep od A do Z, Ty cieszysz się nowymi klientami i
zamówieniami.
Dostęp do wyników pomiarów 24/7. Sam możesz sprawdzić, jak
skutecznie działamy. Sam możesz sprawdzić ruch, jaki otrzymujesz
dzięki pozycjonowaniu.
Bezpieczną i prostą umowę bo wierzymy, że to korzyści z naszych usług
sprawiają, że nasi klienci chcą z nami współpracować.
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Dlaczego warto wybrać naszą
firmę?
Zamiast mówić jak dobrze pozycjonujemy strony i jak skuteczne strony
robimy, my wolimy pokazywać konkretne wyniki pomiarów. Sam/a możesz
ocenić, jak skutecznie pozycjonujemy strony internetowe.

Pozycjonowanie lokalne - wyniki
Domena pozycjonowaniestron.opole.pl jest nowa, została zakupiona 27
stycznia 2021.

Zobacz, jak dobre są nasze
wyniki
20 maja 2021 czyli po niecałych 4 miesiące od powstania, strona jest już w
TOP 10 SERP Googla dla paru fraz. To dobry wynik, gdyż dominuje pogląd,
że większość nowych stron nie trafia do TOP 10 w ciągu 12 miesięcy od
powstania.
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2 września 2021 fraz w TOP 10 jest znaczenie więcej, a te z wyników powyżej są
już wyżej (poza pozycjonowanie sklepów opole, która spadła o 1). Można
zauważyć, że wzrost jest pewny i stabilny. Dzieje się tak dlatego, że stosujemy
bezpieczne i skuteczne metody pozycjonowania.

Stale monitorujemy naszą
skuteczność
Skuteczność naszych prac monitorujemy na bieżąco przy pomocy
wiarygodnych narzędzi pomiarowych. Każdy z naszych klientów otrzymuje
dostęp do wyników pomiarów skuteczności pozycjonowania swojej strony
ponieważ my zamiast mówić jak skutecznie pozycjonujemy strony, wolimy
pokazywać wyniki pomiarów.
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Na rysunku powyżej pokazano pewny i stabilny wzrost dla frazy
pozycjonowanie opole.
Fraza pozycjonowanie opole pojawiła się w wynikach wyszukiwania (TOP 500)
16 lutego 2021 na pozycji 59. Po 3 miesiącach i 4 dniach jest na pozycji 9 TOP
10. Pierwszy raz w TOP 10 znalazła się 25 kwietnia 2021 czyli po niecałych 3
miesiącach od powstania strony. Osiągnięty wyniki jest bardzo dobry ponieważ
wg różnych publikacji większość nowych stron nie trafia to TOP 10 w ogóle w
ciągu pierwszego roku od ich powstania. Na wykresie widać systematyczną i
płynną poprawę pozycji w SERP Google. Dzieje się tak dlatego, że stosujemy
profesjonalne, pewne, skuteczne i bezpieczne metody pozycjonowania stron i
sklepów.

Na wykresie powyżej widać przebieg pozycjonowania frazy pozycjonowanie
sklepów opole. Nasza strona pojawiła się po raz pierwszy w wynikach
wyszukiwania Google (w praktyce badamy 500 pierwszych pozycji) 16 lutego
2021 na pozycji 56. Pomiar z 19.5.2021 pokazuje ją w TOP 10 na drugiej pozycji.
Na wykresie widać stały i pewny wzrost.
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Pozycjonowanie lokalne w
Google Moja Firma
Są to wyniki pod mapką.
Dla frazy pozycjonowanie stron opole jesteśmy na pierwszym miejscu.
Widać to na rysunku.

Wyniki naszych klientów
W dalszej części przestawiany zanonimizowane wyniki naszych klientów.
Pokazujemy zarówno ruch generowany aktualnie na stronie (w sklepie)
klienta jak i wzrosty fraz. Możesz zobaczyć, jaki ruch na stronach naszych
klientów generujemy dzięki pozycjonowaniu. Możesz też zobaczyć, jak
szybko poprawiają się pozycje fraz w wynikach pozycjonowania.
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Klient lokalny tzn. działający na terenie miasta i miejscowości w pobliżu. Wykres z
narzędzia Google Search Console pokazuje bieżący ruch w ciągu 28 dni. Na stronę
klienta dzięki pozycjonowaniu weszło aż 525 osób. Dzięki odpowiedniemu
doborowi fraz są to osoby zainteresowane jego usługami. Spora część tych osób
zostaje jego klientami.

Inny nasz klient lokalny. Wykres pokazuje bieżący ruch - w ciągu 28 dni otrzymuje
dzięki naszemu pozycjonowaniu 443 wejść na swoją stronę. Spora część tych
osób zostanie jego klientami.
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Klient o zasięgu ogólnokrajowym (sklep internetowy, Niemcy) - w ciągu 3
miesięcy klient dzięki naszemu pozycjonowaniu otrzymuje 12 400 wejść
na stronę sklepu.

Na wykresie widać szybki wzrost trudnej frazy. Oś pokazuje czas, a oś Y
pokazuje pozycję frazy w wynikach wyszukiwania. Im wyżej tym lepsza
pozycja. Początkowo (po lewej) strona internetowa jest bardzo słabo
widoczna ponieważ znajduje się na ok 80-90 pozycji w wynikach
wyszukiwania. Po prawej stronie wykresu widać, że obecnie strona
znajduje się w okolicach 4 pozycji, a więc w TOP 10. Wykres pokazuje
systematyczną i pewną poprawę pozycji strony w wynikach wyszukiwania
jaką uzyskaliśmy dla naszego klienta.
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Powyżej pokazano 3 wykresy na których widać poprawę pozycji w
wynikach wyszukiwania w Google i czas w jakim uzyskano tą poprawę.

Strony internetowe
Strony internetowe, które tworzymy:
są dostosowane do potrzeb klienta,
są dostosowane do urządzeń mobilnych,
są responsywne,
umożliwiają dodawania i edytowania treści przez właściciela,
mogą być rozbudowywane poprzez dodanie nowych funkcjonalności,
mogą zawierać moduły, których potrzebuje właściciel np. formularz
kontaktowy, galeria etc.,
wygląd strony może być zamieniany w razie potrzeby.
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Przykładowe strony do
pozyskiwania leadów
Celem tych stron jest pozyskanie z formularza kontaktowego danych
klientów, którzy są zainteresowani usługą.
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Przykładowe wyniki pomiarów
Poniżej pokazano wyniki pomiarów narzędziem Google PageSpeed Inights
i widok strony w urządzeniu przenośnym (telefon). Strona zdobyła bardzo
wysoki wynik pomiaru: 99 punktów na 100 możliwych.
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Strony firmowe

Strona internetowa NZOZ Dentis. Celem strony jest prezentacja: usług,
obiektu, zakresu usług, personelu oraz cennika.

Strona internetowa Krainy Maluchów wykonana w odpowiednim
“bajkowym” stylu. Celem strony jest prezentacja żłobka, usług, informacji
dla rodziców, informacji dotyczących zapisów i kadry oraz danych
kontaktowych. Templatka wykonana “pod klienta”.

16

Strona z opisami i cennikami programów dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w uczniu się.

Strony internetowe, a właściwie ich
tworzenie to nasza specjalność.
Pozyskiwanie leadów w Internecie
poprzez strony internetowe tj. strony
internetowe pozyskujące leady to
szczególny obszar naszych
zainteresowań.
Skuteczne pozyskiwanie klientów w
Internecie przy pomocy strony
internetowej jest kluczowe dla wielu
firm.
Pakiet kompleksowych usług
obejmuje:

stworzenie skutecznej strony
internetowej dedykowanej do
pozyskiwania leadów
skuteczne pozycjonowanie czyli
SEO tej strony w celu
pozyskania wysokiej jakości
ruchu, oznacza to, że Twoi
potencjalni kliencie będą
widzieć Twoją stronę na bardzo
dobrych pozycjach w wynikach
wyszukiwania
optymalizację CTR i
optymalizację konwersji, tak aby
jak najwięcej z wyszukujących
weszło na Twoją stronę i
zamówiło produkt/usługę lub
skontaktowało się z Tobą
(formularz, telefon, komunikator)
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Skontaktuj się z nami teraz
Potrzebujesz strony internetowej, która sprzedaje i pozyskuje
klientów?
Chcesz, aby na Twoją stronę wchodziły osoby zainteresowane
tym, co oferujesz?
Skontaktuj się z nami teraz. Tworzymy, optymalizujemy strony
internetowe. Optymalizujemy CTR i konwersję. Skutecznie
pozycjonujemy strony i sklepy internetowe.
FOXE
Dzwoń teraz +664 15 99 33 lub pisz: schmer@icloud.com

