SEO optimalizace INDIVIDUAL
SEO optimalizace INDIVIDUAL je exkluzivní TOP služba určená především těm klientů, kteří mají
individuální požadavky na vedení SEO optimalizace. SEO optimalizace INDIVIDUAL je maximum toho, co
je možné získat, přičemž obsah služby se řídí individuálními požadavky klienta.

Co obsahuje SEO optimalizace INDIVIDUAL ?
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SEO optimalizace několika webových prezentací
SEO optimalizace na klíčová slova bez omezení, dle požadavku klienta
pravidelná registraci do katalogů a PR katalogů
link building prostřednictvím našeho unikátního systému
hostingové služby bez omezení
správa, vedení a tvorba PPC kampaní
tvorba, úprava nebo vedení firemní stránky na Facebooku
SEO poradenství a konzultace
technická podpora 24hodin denně / 7 dní v týdnu
exkluzivita v daném segmentu činnosti
budování mikrostránek
ochrana reputace
monitorování konkurenčních webových prezentací
pen testing
vedení podrobných statistik a zasílání reportů 1x týdně

Stojí za zmínku
Ochrana reputace
Služba je zaměřena na potlačování negativních komentářů, článků a jiných internetových výstupů,
které jsou zaměřeny proti zájmům klienta !
Monitorování konkurenčních webových prezentací
Sběr všech dostupných parametrů o webových prezentacích konkurenčních společností, včetně
jejich vyhodnocování a analýz. Jednotlivé zdroje jsou následně zapracovávány do přehledných
struktur tak, aby byl klient maximálně obeznámen o krocích, které v rámci internetu konkurence
provádí.
PEN Testing
Ověřování zabezpečení klientských webových portálů proti zneužití. V tomto ohledu provádíme
řízené hackování klientských webových portálů a serverů. Následně informujeme klienta o
bezpečnostních chybách, které mohou mít za následek rozsáhlé škody.
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Jak při SEO postupujeme?
SEO optimalizace od nás to je pravidelná práce na vaší webové prezentaci za účelem dosažení těch
nejlepších pozic ve vyhledávačích !
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provedeme hloubkovou SEO analýzu vaší webové prezentace a stanovíme postup prací
odstraníme zjištěné nedostatky na vašem webu
pokud vaše stávající webová stránka bude ve špatném stavu, vyrobíme ZDARMA novou
webovou stránku
monitorujeme pohyby webu ve vyhledávačích na základě aplikace SEO procesů
po dokončení hlavní SEO optimalizace provádíme úpravy webu s ohledem na měnící se
požadavky vyhledávačů a dosahovaných pozic ve vyhledávačích
monitorujeme trendy vyhledávačů a zjištěné parametry aplikujeme do vašich webových stránek
stále pracujeme na budování vašich webových stránek tak, abyste byli za každých okolností
spokojeni

Proč právě my?
dlouholetá zkušenost v oblasti SEO optimalizace
jasná, jednoduchá a průhledná komunikace s klientem
garance výsledku
příznivé ceny a seriozní jednání pro všechny

Cena služby:
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