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Codziennie miliony osób poszukują w Internecie interesujących ich informacji                       
o najróżniejszych produktach i usługach. Dzięki pozycjonowaniu potencjalni Klienci 
Państwa przedsiębiorstwa mogą znaleźć Waszą ofertę w Internecie. 

Czym jest pozycjonowanie stron internetowych? Najkrócej mówiąc - to promocja 
firmy i jej produktów w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych, 
takich jak: Google, Onet czy Wirtualna Polska. Ta forma promocji polega                           
na wykonywaniu szeregu działań, dzięki którym strona internetowa ukazuje się                  
na jak najwyższych pozycjach w wynikach wyszukiwania na wybrane wyrażenia 
kluczowe.

Miejsce, które zajmie strona www w wyszukiwarce, jest bardzo ważne, ponieważ 
ponad 90% szukających ogranicza przeglądanie takiej listy do dwóch pierwszych 
stron wyników wyszukiwania.

Jako agencja zajmująca się tworzeniem wizerunku firm w Internecie, mamy 
przyjemność zaproponować Państwu reklamę, która dociera do klientów 
dokładnie w chwili, gdy poszukują oferowanych przez Państwa produktów lub 
usług, dlatego jest obecnie jedną z najskuteczniejszych form reklamy.

Tu pojawi się link do Państwa 
strony �rmowej po wpisaniu 
przez potencjalnego Klienta 
pozycjonowanych wyrażeń 
kluczowych.
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Pozycjonowanie jest jedną z najskuteczniejszych form promocji. Ponad 90%                   
internautów korzysta z Internetu w celu zdobycia informacji o interesujących                       
ich produktach czy usługach. W tej sytuacji brak promocji firmy                                          
w najpopularniejszych wyszukiwarkach to jak strzał do własnej bramki.
Na kolejnej stronie przedstawiamy najważniejsze korzyści płynące z promocji 
własnej firmy w wyszukiwarkach internetowych przy współpracy z AMARAL: 

Efektywne pozyskiwanie nowych Klientów
Profesjonalnie prowadzone pozycjonowanie stron służy jednemu celowi: pozyska-
niu nowych Klientów. Dzięki optymalnie dobranym wyrażeniom kluczowym, 
Państwa stronę firmową będą odwiedzać Klienci rzeczywiście poszukujący oferow-
anych przez Was produktów lub usług. To już ponad 14 milionów ludzi w Polsce! 

Opłaty uzależnione wyłącznie od efektów
Współpracujący z nami kontrahent płaci tylko wtedy, gdy jego strona www znajdzie 
się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania według wybranego wyrażenia 
kluczowego. Innymi słowy: jeżeli Państwa strona będzie na tej liście jedenasta lub 
dalsza - usługa Pozycjonowania jest bezpłatna! 

Skuteczne konkurowanie z liderami rynku
Dzięki pozycjonowaniu, przy stosunkowo niewielkich nakładach, przedsiębiorcy 
mogą skutecznie dotrzeć z ofertą do swoich potencjalnych Klientów oraz znaleźć 
się w czołówce przedsiębiorstw z danej branży. To możliwość naprawdę skutec-
znego konkurowania! 

Niskie ceny i wyjątkowo korzystne warunki        
AMARAL proponuje konkurencyjne ceny i niezwykle przyjazne warunki umowy. 
Porównajcie Państwo nasze propozycje w innych firmach, a na pewno się nie zaw-
iedziecie.

Możliwość konkurowania na zagranicznych rynkach
Tak samo jak można wpłynąć na pozycje strony w polskich wyszukiwarkach, można 
pozycjonować w wyszukiwarkach zagranicznych. Możemy promować Państwa 
stronę www praktycznie w dowolnie wybranych krajach świata.            
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Profesjonalne opracowanie tekstów
Nasi copywriterzy, po Państwa akceptacji, przeredagują treść strony tak, aby była 
przyjazna dla wyszukiwarek. Poza tym specjalnie pod kątem promocji w wyszuki-
warkach tworzymy bezpłatne artykuły tematyczne umieszczane w portalach 
branżowych. 
  

Agencja Reklamowa AMARAL zapewni Państwu:
indywidualnego opiekuna Państwa strony www, który jest dla Państwa dostępny przez cały okres 

trwania umowy;

możliwość jednorazowej zmiany indywidualnego opiekuna w trakcie trwania umowy w przypadku 

jakiegokolwiek niezadowolenia z efektów jego pracy lub nawet bez podania powodów,

darmowe dopasowywanie parametrów Państwa strony www do zmieniających się w czasie 

algorytmów wyszukiwarek;

publikacje tzw. "wizytówek firmy", które oprócz zawartych linków wpływających na wzrost pozycji 

stanowią również dodatkowa i bardzo skuteczna formę reklamy;

profesjonalne opracowanie tekstów na Państwa stronie www tak, by była ona przyjazna dla 

wyszukiwarek internetowych czyli tzw. SEO-copywritting;

artykuły tematyczne na temat działalności Państwa Firmy umieszczane w portalach branżowych 

oraz na naszym bogatym tzw. zapleczu pozycjonerskim;

wyeliminowanie błędów na Państwa stronie www utrudniających jej promowanie w wyszukiwarkach;

optymalizacje kodu Państwa serwisu www pod katem wyszukiwarek internetowych, która pozostaje 

na Państwa stronie nawet po wygaśnięciu zawartej z nami umowy;

dodatkowe zwiększenie atrakcyjności Państwa strony www dla robotów sieciowych czyli stworzenie 

tzw. bramek dla robotów;

systematyczna analizę pozycji Państwa strony www przez przydzielonego opiekuna

 i dostosowywanie metod do zmieniających się algorytmów wyszukiwarek;

cotygodniowe raportowanie wyników z pozycjonowania Państwa strony www i przesyłanie 

wyczerpujących raportów po zakończeniu każdego miesiąca pracy;

szybką reakcje na wszelkie Państwa zapytania i wątpliwości;

doradztwo w zakresie ewentualnej rozbudowy Państwa strony www lub stworzenia kolejnych stron 

www, tak by były one dobrze indeksowane przez roboty wyszukiwarek internetowych;

żadnych opłat wstępnych lub abonamentowych - płatności tylko za efekty!


