L-WEB
PROJEKTOWANIE I POZYCJONOWANIE STRON

www: http://l-web.pl
email: biuro@l-web.pl
tel. 600-759-169

Na czym polega pozycjonowanie stron www
•
•
•
•
•
•

Celem pozycjonowania strony lub sklepu jest utrzymanie jej na jak najwyższych pozycjach w
wynikach wyszukiwań.
Pozycjonowanie strony internetowej to proces ciągłego nadzorowania oraz korekcji czynników
wpływających na pozycję strony www w wynikach wyszukiwań.
Czynniki wpływające na pozycję strony dzielimy na dwa rodzaje: czynniki związane z samą
witryną i czynniki leżące poza nią.
Pozycjonowanie strony wymaga ciągłego dostępu do kodu strony na serwerze własnym lub
klienta.
Podczas pozycjonowania zaleca się by wszelkie zmiany i aktualizacje nanoszone na stronę były
wcześniej uzgadniane.
Pozycjonowanie strony www odbywa się na zadane słowa kluczowe związane z tematyką
strony.

Zasady naliczania opłat za pozycjonowanie strony www
•
•
•
•

Pozycjonowanie to usługa abonamentowa świadczona w uzgodnionym okresie lub
bezterminowo do czasu rozwiązania umowy.
Nie płacisz z góry. Opłaty ponoszone są tylko za osiągnięte efekty lub w formie ryczałtu (stała
stawka z słowo) a rozliczenie następuje w cyklach miesięcznych.
Miesięczna wysokość ponoszonych opłat (za efekt) uzależniona jest od średniej pozycji
zajmowanej przez stronę www w danym miesiącu oraz ilości i siły stron konkurencyjnych.
Przed rozpoczęciem pozycjonowania strona www może wymagać optymalizacji. Koszt
optymalizacji strony ustalany jest indywidualnie dla każdej witryny i/lub wliczony jest w koszty
pozycjonowania.

Tabela opłat za pozycjonowanie stron
(dla wysokiej konkurencyjność stron)
Opłata miesięczna (zł) za uzyskana pozycję
Ilość wyników
wyszukiwań

1 - 5 miejsce

6 - 10 miejsce

11 – 30 miejsce

poniżej 50 000

75

50

25

50 001 - 100 000

100

75

40

100 001 - 500 000

150

100

50

500 001 - 1 000 000

200

150

60

1 000 001 - 2 000 000

275

200

70

2 000 001 - 3 000 000

375

250

100

powyżej 3 000 000

wycena indywidualna

wycena indywidualna

wycena indywidualna

* dla pojedynczego słowa kluczowego/frazy

Co warto wiedzieć o pozycjonowaniu
•
•
•

•
•

•

Czas, po którym strona www osiągnie wymagane pozycje dla zadanych słów kluczowych zależy
od siły konkurencyjnych stron pozycjonowanych na te same słowa kluczowe.
Czas ten wynosi od 2 do nawet kilkunastu miesięcy.
Żaden uczciwy pozycjoner nie daje gwarancji na stałe utrzymanie strony www na określonej
pozycji ani na osiągnięcie przez nią pierwszego miejsca w wynikach wyszukiwania. Wynika to z
natury Internetu oraz ze specyfiki działania wyszukiwarek, które wyznaczają pozycje strony na
podstawie kilkuset czynników. Codziennie pojawiają się nowe i znikają istniejące strony,
prowadzone są działania pozycjonujące inne strony www, zmieniają się algorytmy oceny stron
przez wyszukiwarki. Wymienione czynniki są poza kontrolą kogokolwiek i trudno je
przewidzieć. W trakcie procesu pozycjonowania reagujemy na zmiany zachodzące w Internecie i
staramy się wypozycjonować stronę www na jak najwyższe pozycje.
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na pozycję strony www jest jej zawartość. Jest
to czynnik, na który właściciel strony ma bezpośredni wpływ. Dlatego tworząc stronę
internetową należy zadbać o to, aby jej zawartość była interesująca dla odbiorców.
Jestem zainteresowany. Jakie są dalsze kroki? Napisz do nas e-mail z następującymi
informacjami:
- adres strony www,
- proponowane słowa kluczowe lub po wstępnej analizie tematyki strony doradzimy własne,
- informacje o dotychczas podejmowanych działaniach pozycjonujących stronę.
W odpowiedzi otrzymasz naszą szczegółową ofertę.

Projektowanie stron - czym charakteryzują się nasze projekty?
Projektowanie stron przebiega zgodnie z obowiązującymi standardami sieciowymi. Dodatkowo
każda strona przechodzi testy zgodność wyświetlania i funkcjonalności w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych. A dlaczego jest to konieczne? Ponieważ każda z wymienionych
przeglądarek, wyświetla tą samą stronę w inny sposób. Standardy sieciowe istnieją od wielu lat, ale
nie do końca są przestrzegane i wdrażane przez wszystkie firmy. Projektowanie stron z
weryfikacją funkcjonalności jest procesem wyjątkowo żmudnym, ale koniecznym by końcowy
efekt był identyczny z zamierzeniami.

Dlaczego jest to konieczne?
Zgodność stron ze standardami sieciowymi ma duży wpływ nie tylko na przyszłą funkcjonalność,
ale i także na postrzeganie jej przez wyszukiwarki. Co przekłada się bezpośrednio na pozycję w
rankingu wyszukiwań.

Ceny stron
(kwoty są wartościami orientacyjnymi)
Typ strony
Zawartość pakietu

Wizytówka
(do 6 podstron)

Strona internetowa
(do 10 podstron)

Strona indywidualna
(z CMS)

Projekt graficzny

150

150

250

Kodowanie strony

150

200

cena indywidualna

JavaScript,Flash

100

150

cena indywidualna

Optymalizacja SEO

gratis

gratis

gratis

Domena

pierwszy rok gratis

pierwszy rok gratis

pierwszy rok gratis

Hosting

50/rok

100/rok

200/rok

RAZEM

460

600

wycena indywidualna

Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec
zmianie w zależności od specyfiki zlecenia. Wszystkie podane wartości są cenami netto (należy doliczyć + 23% VAT).

