
Nasza firma zajmuje się od prawie dwudziestu lat szeroko pojętym budowaniem wizerunku w sieci. Jesteśmy po 
to, aby Twoje usługi czy oferowany produkt i informacja o nich, dotarły do jak największej rzeszy potencjalnych 
odbiorców. Nasza dewiza zawiera się w haśle:

Atrakcyjne pakiety marketingowe – prosty sposób na wypromowanie Twoich 
usług i produktu !

Pakiety marketingowe to zestaw usług reklamowych i promocyjnych kierowanych do 
klienta biznesowego. Mamy do zaoferowania 4 rodzaje pakietów marketingowych. Każdy z 
nich składa się z innych usług, ale wszystkie mają ten sam cel – wypromowanie usług lub 
produktu i wzbudzenie zainteresowania u potencjalnego klienta. 

Korzyści kluczowe dla Ciebie i Twojej firmy 
Sięgając po wybrany pakiet, zyskujesz bardzo wiele !

Przede wszystkim informacja o Twojej firmie i działalności dociera do szerokiej rzeszy odbiorców.
Jest to możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu mediów społecznościowych, które obecnie stanowią 
główne źródło zdobywania wiedzy o usługach czy produktach.

Po drugie oferta Twojej firmy przedstawiana jest w sposób atrakcyjny dla odbiorcy. 
W tym celu wykorzystane są takie narzędzia jak: marketing szeptany, blogi tematyczne czy bogate zaplecze SEO. 

Po trzecie masz stały wgląd w statystyki odwiedzania Twojej strony. 
Na tej podstawie łatwiej Ci skupić uwagę na rozwoju tych usług czy tego profilu Twojej działalności, który cieszy 
się największym zainteresowaniem. 

Po czwarte pozycja Twojej firmy w wyszukiwarkach jest stale utrzymywana na wysokich miejscach. To z 
kolei również procentuje zwiększonym zainteresowaniem potencjalnych klientów.

Pakiet Marketingowy „Start” - 399,00 zł netto

1. Zgłoszenie strony do wyszukiwarek ( indeksujemy stronę/sklep w wyszukiwarce www.google.pl )

2. Instalacja Google Analytics ( dajemy najlepsze statystyki dla strony/sklepu www )

3. Audyt strony www na potrzeby pozycjonowania ( przygotowujemy zakres optymalizacji i działań         
     marketingowych )

4. Optymalizacja strony ( przystosowujemy stronę/sklep pod wyszukiwarkę www.google.pl )
. 

Pakiet Marketingowy „Standard” - 699,00 zł netto

1. Instalacja Google Analytics

2. Audyt strony www na potrzeby pozycjonowania 

3. Stała optymalizacja strony pod wyszukiwarki

4. Monitoring pozycji strony w wyszukiwarce dla maksymalnie 10 fraz ( wybieramy 10 fraz a na koniec każdego       
miesiąca przygotowujemy raport z zajmowanych pozycji w wyszukiwarce www.google.pl )

5. Działania marketingowe dla maksymalnie 5 fraz (pozycjonujemy wybiórcze frazy wyłonione 
    podczas audytu )

    Zakres prac :
  - skatalogowanie strony w popularnych katalogach branżowych
  - utworzenie prezentacji ( landing page ) z odpowiednim anchor tekstem
  - zaplecze tematyczne ( link z określonym anchor tekstem )

6. Założenie konta Facebook, Google+, Twitter ( tworzymy profile, przekazujemy dostępy do administracji )

Pakiet Marketingowy „Optimum” - 1199,00 zł netto

1. Instalacja Google Analytics 

2. Audyt strony www na potrzeby pozycjonowania 

3. Stała optymalizacja strony pod wyszukiwarki 

4. SEO Copywriting ( uzupełniamy optymalizację o autorskie teksty danych produktów bądź usług na 
    stronie/sklepie )

5. Monitoring pozycji strony w wyszukiwarce dla maksymalnie 25 fraz 

6. Działania marketingowe dla maksymalnie 15 fraz (pozycjonujemy wybiórcze frazy wyłonione 
    podczas audytu )
  
    Zakres prac:

    - skatalogowanie strony w popularnych katalogach branżowych
    - utworzenie prezentacji ( landing page) z odpowiednim anchor tekstem 
    - zaplecze tematyczne ( link z określonym anchor tekstem )

7. Założenie konta Facebook, Google+, Twitter ( tworzymy profile, przekazujemy dostępy do  
    administracji )

    - wpis na Facebook, Google+, Twitter ( raz w tygodniu umieszczamy profesjonalny post napisany
      przez copywritera ) 

8. Założenie bloga + prowadzenie ( raz w tygodniu umieszczamy profesjonalny artykuł napisany
    przez copywritera  )

    - stworzenie bloga na subdomenie Klienta ( wordpress )
    - publikacja jednego artykułu ( po akceptacji klienta ) w tygodniu

9. Kampania reklamowa Adwords z budżetem 200zł

    - kampania uruchomiona na dowolne, wskazane przez Klienta frazy
    - kampania uruchomiona na hasła przez nas zaproponowane

Pakiet Marketingowy „VIP” - 1999,00 zł netto ( najbardziej kompleksowe i efektywne 
rozwiązanie )

1. Instalacja Google Analytics 

2. Audyt strony www na potrzeby pozycjonowania

3. Stała optymalizacja strony pod wyszukiwarki

4. SEO Copywriting 

5. Monitoring pozycji strony w wyszukiwarce dla maksymalnie 40 fraz 

6. Działania marketingowe dla maksymalnie 25 fraz (pozycjonujemy wybiórcze frazy wyłonione 
    podczas audytu )

     Zakres prac:

    - skatalogowanie strony w popularnych katalogach branżowych
    - utworzenie prezentacji ( landingów ) z odpowiednim anchor tekstem)
    - zaplecze tematyczne ( link z określonym anchor tekstem )

7. Założenie konta Facebook, Google+, Twitter

    - wpis na Facebook, Google+, Twitter ( 3x w tygodniu )

8. Założenie bloga + prowadzenie 

    - stworzenie bloga na subdomenie Klienta ( wordpress )
    - publikacja jednego artykułu ( po akceptacji Klienta ) w tygodniu

9. Kampania reklamowa Adwords z budżetem 300 zł

    - kampania uruchomiona na dowolne, wskazane przez Klienta frazy
    - kampania uruchomiona na hasła przez nas zaproponowane

10. Kampania reklamowa Facebook Ads z budżetem 150 zł

      - kampania uruchomiona docelowo na „polubienia”
      - możliwość konfiguracji reklamy z przejściem na stronę/sklep

11. Dodajemy oferty firmy na portalach ogłoszeniowych ( profil firmy bądź kompleksowe oferty na  
        portalach olx.pl, gumtree.pl, sprzedajemy.pl, lento.pl itd. ( do 10 portali )

12. Marketing szeptany ( piszemy pozytywne opinie na branżowych portalach )

      - tworzenie pozytywnych opinii na portalch branżowych

                                   Zapraszamy do skorzystania z oferty!  

Nasza oferta pakietowa wygląda następująco :

KREATYWNOŚĆ TWOIM KLUCZEM DO SUKCESU !

www.dyalcom.pl
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