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Usługa Opieka nad SEO

Co-miesięczna opieka nad pozycjonowaniem strony internetowej

Czym jest SEO i dlaczego musisz o nie dbać?

SEO - to skrót od Search Engine Optimization, czyli optymalizacja strony internetowej pod kątem widoczności i pozycji w wynikach
wyszukiwania.
Dlaczego SEO jest ważne? Ponieważ sukces Twojego projektu nie zależy od tego jak dobrze na swojej stronie komunikujesz wartość,
którą dajesz odbiorcom. Sukces strony zależy od tego, czy da się znaleźć w internecie - zależy od: promocji, marketingu i
pozycjonowania, przy czym pozycjonowanie jest najtrwalszą metodą poprawy wizerunku Twojego biznesu w internecie.
Dlaczego? Ponieważ jeśli zrobisz to dobrze i zbudujesz źródło tzw. “organicznego” (tj. naturalnego i niewymuszonego) ruchu na swoją
stronę i będziesz to robić konsekwentnie i regularnie (publikując dobre treści na wskazane przez iKreacja tematy), wówczas to źródło
ruchu nigdy nie wygaśnie i wypracowany ruch pozostanie nawet, jeśli na pół roku, lub rok zaprzestaniesz tych działań.
W przypadku płatnych kanałów promocji, lub marketingu ruch “topnieje” wraz z zaprzestaniem inwestowania pieniędzy w te źródła.
Uwaga: bardzo często agencje SEO oferują usługi, które polegają na poprawie tzw. “technicznego SEO”, czyli usprawnieniu strony w taki
sposób, aby nie zawierała błędów, które przeszkadzają w jej “indeksowaniu” tj. skanowaniu treści przez wyszukiwarki internetowe.
Jednak najważniejsze w dłuższej perspektywie czasu są tematyka strony i treści, które publikujesz - w tym pomaga usługa iKreacja
“Opieka nad SEO”, która obejmuje z
 arówno techniczne SEO, jak i o
 rganiczne SEO.

Dostarczana wartość

Pakiet Opieka nad SEO, to wszystko czego potrzebujesz, aby wiedzieć dokładnie czego szukają Twoi klienci w wyszukiwarkach
internetowych i jakimi tematami ich zainteresować, aby autorytet Twojej strony rósł, a z nim grono odbiorców.
Dzięki tej usłudze odpowiesz sobie na następujące pytania:
- jakie słowa kluczowe wpisują w wyszukiwarkę odbiorcy Twojej strony?
- jaka jest konkurencja - które strony są wyświetlane wyżej w wynikach wyszukiwania na te same hasła?
- jakie słowa kluczowe Twojej konkurencji cieszą się zainteresowaniem wśród podobnego profilu klientów?
- jakie treści, jakie tematy poruszać na stronie, aby rosło grono odbiorców,
- co możesz zrobić lepiej, aby przekonać klientów konkurencji do “podążania” za Tobą?
- nie będziesz się martwić o błędy na stronie, które umożliwiają prawidłowe pozycjonowanie strony,
- usprawnimy szybkość działania Twojej strony, aby nikt z niej “nie uciekał”, ponieważ coś się nie wczytuje!
Jeśli zależy Ci na którymkolwiek z tych punktów, to pakiet “Opieka nad SEO” jest idealny dla Ciebie!
Ten pakiet, to inwestycja w lepszą r elację z klientami i ważny, s
 tabilny kanał ich pozyskiwania - wyszukiwarki internetowe.
To również pełna strategia budowy trwałego źródła nowych odbiorców, którzy co miesiąc będą odwiedzali Twoją stronę.

Dla kogo?

Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:
-

w Twojej działalności c
 ontent-marketing jest istotny!
jesteś ekspertem i chcesz się wiedzieć jak lepiej p
 romować swoje usługi i b
 udować autorytet,
jesteś blogerem i musisz b
 udować społeczność, żeby zarabiać na publikacjach,
sprzedajesz produkty informacyjne, lub fizyczne i chcesz wiedzieć co jest aktualnie p
 opularne i “chodliwe”,
działasz w konkretnej niszy, w której już jest konkurencja i musisz się wyróżnić,
chcesz z
 badać nową branżę lub kategorię produktów zanim zainwestujesz swój czas i pieniądze,
zależy Ci na b
 udowaniu trwałych relacji z klientami i pewnego źródła dochodu z tzw. “organicznego ruchu” na stronę,
chcesz d
 awać wartość odbiorcom i z
 budować zaufanie do siebie i swoich produktów.

Pakiety

Usługa została przygotowana w dwóch pakietach dopasowanych do potrzeb mniejszych i większych stron/serwisów internetowych.
W tabeli znajdziesz porównanie pakietów.

Pakiet Podstawowy

Pakiet Premium

SEO organiczne

●

raport raz w miesiącu - wysłanie listy słów
kluczowych wraz z rankingiem, na które
należy przygotować treści strony

●
●

raport raz w miesiącu - jak w pakiecie podst.
co-miesięczna rozmowa wideo (do 30 min.) szczegółowe omówienie strategii i odpowiedź
na pytania klienta
WARTOŚĆ - 150 zł

Strategia
content-marketingowa

●

brak - tylko lista popularnych słów, bez
spersonalizowanych wytycznych jak
poprawić
dostępne samouczki i treści iKreacja do
wprowadzenia usprawnień

●

spersonalizowany dokument ze strategią
content-marketingową na najbliższy miesiąc
- tematyka publikacji
- propozycja kalendarza publikacji
- szablony wpisów do publikacji
WARTOŚĆ - 500 zł
regularnie aktualizowana lista słów
kluczowych do publikacji na najbliższy kwartał

●

●

Ranking Pozycjonowania

-

brak

-

SEO techniczne - Weryfikacja
uszkodzonych linków na stronie

●

monitoring do 5
 00 linków, identyfikacja
brakujących stron, błędnych linków

●

monitoring do 100 słów
cotygodniowy monitoring określonych dla
Klienta kluczowych słów dla strony
raport z trendami wysyłany po zakończeniu
miesiąca
możliwość sprawdzenia konkurentów strony
na określone (monitorowane) słowo kluczowe
monitoring do 1
 0000 linków (dla
rozbudowanych stron - np. e-commerce,
serwisy informacyjne, portale)

Comiesięczny audyt - SEO
techniczne

●

●

skanowanie strony pod kątem błędów, które
utrudniają, lub uniemożliwiają indeksowanie
przez wyszukiwarki
Weryfikacja parametrów takich, jak:
- tytuły stron i opisy META (opisy stron
wyświetlane w wynikach wyszukiwania),
sprawdzenie słów kluczowych w nagłówkach
H1 i H2 strony, opisów grafik dla SEO
skan i raport r az w miesiącu

●
●

monitorowanie wszystkich parametrów, jak w
pakiecie podstawowym
skan i raport r az w tygodniu - wysłanie
raportu z wskazaniem poprawek na email
klienta
- POLECANE dla rozbudowanych stron, na
których zmiany są dokonywane codziennie
- np. sklepy e-commerce

Optymalizacja wydajności
strony

●
●

Podsumowanie wydajności 1x/miesiąc
Ogólny raport wydajności z procentowym
(łatwym do zrozumienia) wskazaniem
parametrów takich, jak:
- wskaźnik szybkości strony P
 ageSpeed
- wskaźnik szybkości Y
 Slow (wydajność
techniczna) zawiera elementy takie, jak:
- wydajność kodu strony (CSS, JS, HTML),
optymalizacji grafik, optymalizacji cache,
zapytań HTTP, przekierowań URL

●
●
●

Opcje pakietu podstawowego i dodatkowo:
raport wydajności na żądanie (dni robocze)
raport wydajności wysyłany na email
1x/miesiąc
- zawiera wytyczne dotyczące zaleceń
i poprawek

Powiadomienia
o niedostępności strony

-

brak

-

powiadomienie mailowe o k
 rytycznym
problemie technicznym, który spowodował
zaprzestanie wyświetlania serwisu

Inwestycja:
Otrzymasz fakturę VAT

Pakiet Podstawowy
150 PLN netto / miesiąc

Pakiet Premium
450 PLN netto / miesiąc

- rozliczenie za pełny miesiąc,
- podsumowanie miesięczne pierwszego dnia
roboczego po zakończeniu miesiąca na email

- rozliczenie za pełny miesiąc,
- podsumowanie miesięczne pierwszego dnia
roboczego po zakończeniu miesiąca na email
- informacja o parametrach “na żądanie” na email
lub informacja telefoniczna

Jak zamówić? - Na jeden z dwóch sposobów
1. Wyślij email na adres i nfo@ikreacja.pl z tematem Pakiet Opieka nad WP i adresem strony, a w treści danymi kontaktowymi do
siebie.
2. Zadzwoń pod numer +48 512 733 982 - Ireneusz Krajewski.
Proszę o telefony w dni robocze w godz. 9:00-17:00.

Pytania?
●

Jeśli masz pytania, pisz do iKreacja - info@ikreacja.pl.

Dane firmowe

iKreacja Ireneusz Krajewski
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa
NIP: 584-242-53-75
kom. +48 512 733 982
email: info@ikreacja.pl

