SEO poradenství a konzultace
Jde o službu, která je vhodná především pro ty, kdo již mají vlastní webovou prezentaci nebo jsou
dokonce "slušně" vidět na internetu, ale přesto vědí, že by se dalo udělat mnohem více.
SEO poradenství slouží k vedení SEO optimalizačních kampaní, sledování trendů, odstranění chyb webu a
obecně k výraznému zlepšení pozic webu ve vyhledávačích. SEO poradenství je tu pro všechny, kteří
chtějí seriozní vedení SEO optimalizace s těmi nejlepšími výsledky za minimální náklady.

SEO poradenství obsahuje
•
•
•
•
•
•
•
•

zařazení optimalizované stránky do našeho SEO systému zajišťující dokonalý monitoring webu
přímá podpora webu ve vyhledávačích (Seznam, Google, Yahoo, Bing atd.) za účelem posílení
pozic
komplexní doporučení pro vedení SEO kampaní, včetně PPC kampaní, registračních kampaní, PR
kampaní atd.
technická doporučení jak a co změnit na webových stránkách klienta (úprava textů, oprava
zdrojového kódu, změna H1-H5 atd.), aby byla optimalizace maximálně účinná
monitorování nových trendů vyhledávačů a včasné informování klienta o plánovaných změnách
telefonické poradenství
osobní poradenství
technická podpora pro případ, že klient nebo jeho webmaster nedovede do webu aplikovat
potřebná doporučení či nezbytné změny

Výhody služby
•
•
•
•
•
•
•

při dobré součinnosti mezi klientem a námi se výsledky SEO optimalizace projeví přibližně do 1
měsíce od začátku prací
žádné jednorázové vstupní náklady
dostupnost služby pro širokou klientelu
100% spolupráce mezi námi a vašim webmasterem
služby jsou poskytovány bez nutnosti převodu domény či hostingu k nám (vše zůstává jak je)
volbou této služby získáte stálého a dlouhodobého partnera v oblasti SEO optimalizace
garance vrácení peněz v případě, že nedojde k posílení pozic ve vyhledávači

Mnoho společností v dnešní době nabízí širokou škálu služeb v oblasti SEO optimalizace. Většinou jde však
o služby s vysokými měsíčními paušálními sazbami, které jsou spojené s jednorázovými vstupními náklady !
Efekt je ve většině případů neadekvátní investovaným prostředkům !
Naše společnost se zabývá problematikou SEO optimalizace již řadu let a patří mezi špičku v této oblasti.
Garantujeme viditelné zlepšení pozic ve vyhledávačích již do 1 měsíce po provedení úprav a také
vrácení peněz v případě, že se tak nestane !
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Naší službou SEO poradenství chceme klientům nabídnout exkluzivního partnera ve zmiňované
problematice za nejmenších finančních nákladů.

Cena služby:
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1.450,- (měsíčně)
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