
Zapraszam do zapoznania się z ofertą
pozycjonowania w Polskim internecie. 

Doprowadzę Twoją domenę do Top 10 w 
wybranej Frazie!

Skuteczne pozycjonowanie stron z SARNETSKI.PL

OFERTA DZIAŁAŃ DLA 

www.Twojadomena.pl

Szymon Sarnecki tel. 500 210 693



Modele rozliczeń
oraz wycena

▪ Audyt + Ustalenie strategii
▪ Wdrożenie technicznego SEO
▪ Content Marketing
▪ Wdrożenie analityki
▪ Monitoring działań
▪ Nieograniczona ilość pozycjonowanych fraz!



Pakiet PODSTAWOWY
lokalne SEO

5 fraz miesięcznie
Linkbuilding
450zł netto / miesiąc

*Frazy ustalane indywidualnie w zależności 
od branży, trudności wejścia do top10, 
w większości frazy z długiego ogona. 



Pakiet POWIĘKSZONY
lokalne SEO

15 fraz miesięcznie
Linkbuilding
1000zł netto / miesiąc

*Frazy ustalane indywidualnie w zależności 
od branży, trudności wejścia do top10, 
w większości frazy z długiego ogona. 



Pakiet PREMIUM
lokalne SEO

30 fraz miesięcznie
Linkbuilding
1500zł netto / miesiąc

*Frazy ustalane indywidualnie w zależności 
od branży, trudności wejścia do top10, 
w większości frazy z długiego ogona. 



POZYCJONOWANIE

OD CZEGO ZACZĄĆ?

01
Dobór słów
kluczowych

02
Optymalizacja 
strony www

03
Aktywność w 
Social Media

04
Pozyskiwanie

linków

05
Mierzenie i

utrzymywanie
efektów



CO OZNACZA

SKRÓT SEO?
SEO - Search Engine Optimization - (Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek) - polega na odpowiedniej optymalizacji kodu strony oraz treści 
w niej zawartej, a więc pozyskiwaniu wartościowych linków z innych stron, aby stronę odwiedzało możliwie najwięcej potencjalnych 
Klientów z ruchu organicznego.

Cele
Główne zadanie, jakie stawiam sobie jako firma SEO to
maksymalne wykorzystanie nieograniczonych możliwości internetu, 
które pozwalą osiągać sukcesy moim klientom poprzez sukcesywne
podnoszenie pozycji stron www. Posiadam bogatą wiedzę IT 
zdobywaną przez lata, popartą testami oraz doświadczeniem w 
optymalizacji I promocji serwisów. 

✓ Wysoka pozycja zwiększa widoczność oferty

✓ Pozwala pozyskać tematyczny ruch

✓ Zwiększy ilość zapytań ofertowych

✓ Pozwala zdobyć prestiż w branży

✓ Umocni pozycję firmy na rynku 

✓ W efekcie... zwiększy zyski firmy!



JAK ZDOBYĆ

WYSOKĄ 

POZYCJĘ?

Konkurencja nie śpi!
Zazwyczaj pobierane są opłaty miesięczne za 
pozycjonowanie. Dlaczego tak? Ponieważ
konkurencja robi wszystko, aby być wyżej oraz
wprowadzane modyfikacje algorytmu
nagradzają „aktywne witryny”.

• zbudowanie strony
zgodnie z zasadami
SEO,

• aktualizacja treści na
stronie oraz na
serwisach
społecznościowych,

• poprawne linkowanie
strony,

• komunikacja z 
użytkownikami I 
subskrybentami.



STRATEGIA SEO

Dobrze przygotowana strategia SEO pozwoli nie tylko
zwiększyć zasięg oferty, ale także pozwoli zostać
liderem w branży.

▪ Staram się utrzymać stabilne pozycje
▪ Pomagam w doborze słów kluczowych
▪ PodajĘwskazówki optymalizacyjne
▪ Zakładam konto w panelu mierzącym pozycję

Jak ukazują badania, użytkownicy, którzy znajdują
daną witrynę w wyszukiwarce, postrzegają firmę jako
LIDERA w branży



GOOGLE  MY 
BUSINESS

Wyniki z ukazującymi się „pinezkami” z Google Maps, obecnie 
Google+, serwisie społecznościowym Google, występują dla 
niemal każdej frazy regionalnej, czyli „słowo kluczowe + miasto”

▪ Wpisy mają spore znaczenie,
▪ Pomagaa w osiągnięciu dobrej pozycji,
▪ Ma coraz większe znaczenie w pozycjonowaniu.



Sekret tkwi w dobrze dobranych słowach kluczowych, którę dają ruch 
oraz wysoko konwertują.

Trzeba przygotować się na zmiany
Wyszukiwarki posiadają swoje wytyczne, według których ustalany jest 
ranking. Dlatego przed samym procesem pozycjonowania należy stronę
zoptymalizować pod kątem poprawnej widoczności w wynikach
wyszukiwania na interesujące słowa kluczowe. 

Co należy
wiedzieć
Zanim zaczniemy

Pod żadnym pozorem nie kopiuj 
treści ze swojej witryny w 
serwisach ogłoszeniowych, 
katalogach firm I innych miejsach 
w sieci. 



LINK
BUILDING

Linkbuilding to przemyślane działania, polegające na
pozyskiwaniu linków z wartościowych i odpowiadających
tematycznie miejsc (innych stron www). To właśnie ich
“moc” zadecyduje o tym, gdzie znajdzie się Państwa strona.

▪ Prowadzę przemyślane strategie linkowania
▪ Analizuję obecne linki prowadzące do strony
▪ Zachęcam do promocji strony w Social Media



DZIĘKUJĘ
W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Szymon Sarnecki tel. 500 210 693


