1. Marketing szeptany na polskich forach - dodawanie tematycznego wpisu w treści na forum
tematycznym - unikalny opis minimum 250 znaków + link w treści (strona www, anchor)
linkowanie dowolne na życzenie klienta - ponad 2 tys for gdzie można dodać link.
6,00 zł netto
2. Marketing szeptany na zagranicznych forach - dodawanie tematycznego wpisu w treści na forum
tematycznym (w reklamowym języku angielski, niemiecki preferowany) - unikalny opis minimum
250 znaków + link w treści (strona www, anchor) linkowanie dowolne na życzenie klienta - około
700-800 miejsc
10,00 zł netto
3. Rejestrujemy się na forum polskim + dodajemy link / sygnaturka lub profil (albo jedno i drugie)
zależy od możliwości forum.
Piszemy posty neutralne, krótkie zwięzłe, jedno zdanie. Lista około 3 tys miejsc polskich
Przy 1 poście koszt 5 zł netto
Przy 3 postach koszt 8,00 zł netto
Przy 5 postach to koszt 12,00 zł netto
4. Rejestrujemy się na forum zagranicznym + dodajemy link / sygnaturka lub profil (albo jedno i
drugie) zależy od możliwości forum.
Piszemy posty neutralne, krótkie zwięzłe, jedno zdanie. Lista około 800 zagranicznych mocnych
for.
Przy 3 postach koszt 12,00 zł netto
Przy 5 postach to koszt 18,00 zł netto
5.
Linki w artykułach - domeny zagraniczne - przeważnie w .com lub innych zagranicznych
domenach. SPRAWDŹ PARAMETRY DOMEN - bardzo wysokie DR !
Dodawanie unikalnego artykułu minimum 2 tys znaków (artykuł polski bądź zagraniczny)
+ link w treści / anchor
50 artykułów = 400,00 zł netto
100 artykułów + podlinkowanie ich = 700,00 zł netto
150-160 artykułów = 1000,00 zł netto
6.
W księgach gości wpis to koszt 4,00 zł netto - dodajemy na różnego rodzaju księgach gości wpisy przeważnie po wartości jest selekcjonujemy.
Lista około 50 ksiąg gości
7.
Komentarze na blogach PL – 6,00 zł netto od 1 komentarza jako podpis link lub link w treści posta.
8.
Komentarze na blogach EN - 8.00 zł netto od 1 komentarza jako podpis link
9.
Wizytówki NAP - lista około 50 najlepszych wizytówek w sieci - unikalne opisy - potrzebne dane
firmy
15 wizytówek NAP = 150,00 zł netto

30 wizytówek NAP = 300,00 zł netto
50 wizytówek NAP = 480,00 zł netto
10.
Portale ogłoszeniowe - wszędzie miejsca z klikalnymi linkami - unikalne opisy - potrzebne
podstawowe dane do ogłoszenia
50 wpisów na portalach ogłoszeniowych = 250,00 zł netto
100 wpisów na portalach ogłoszeniowych = 500,00 zł netto
150 wpisów na portalach ogłoszeniowych = 600,00 zł netto
11.
Katalogowanie - lista wyselekcjonowanych 100 mocnych katalogów (w tym lista cezziego + wiele
innych wyselekcjonowanych pod względem jakości)
Koszt Multi kodów, unikalnych opisów + wpis
25 katalogów - 300,00 zł
50 katalogów - 600,00 zł
100 katalogów - 1200,00 zł
12.
Lista profili Trust Rank - około 800 profili wyselekcjonowanych z TR 85 do TR 10 minimalny +
dodanie opisu - bardzo mocne linki (około 300 polskich i 500 zagranicznych COM,UK, DE +
INNE KRAJE)
100 profili = 200,00 zł
300 profili = 600,00 zł
500 profili = 900,00 zł

13.
Możliwość zakupienia samego podlinkowania dodanych komentarzy, katalogów, po prostu
dopalenie wpisów z listy sztywnych komentarzy GSA - daje niezłe rezultaty
5-6 k - 180,00 zł netto
10-11k - 340,00 zł netto
14.
RELINKOWANIE
Sprawdzanie konkurencji w Ahfres i zdobywanie linków od jak najwyższej jakości od konkurencji,
średnio 10,00 zł netto od 1 linka.
Są to fora, blogi, artykuły, social media, linki google, księgi gości, sponsorowane artykuły, katalog,
ogłoszenia, nap-y i wiele innych
(dodatkowym kosztem moze być koszt dodania u właściciel portalu, możemy takie miejsca omijać
z dodatkowymi kosztami za multikod do katalogu czy wykupienie miejsca w artykult
sponsorowanym)
Indywidualna wycena i indywidualne przykłady.
15.

Opinie Social media w tematycznych grupach - opinie google, ceneo, mechanik.pl , tripadvisor.com
i na innych portalach.
Opinie różnych długości, średnio 50-200 znaków różnorodnie.
14,00 zł netto 1 wpis (każdy wpis z innego IP, z innego konta)
16.
Zakładanie zaplecz na prywatnych platformach typu blogspot / wordpres / tumbr + podlinkowania
Cena w okolicach 800 – 1000 zł netto w zależności od podlinkowania / ilości artykułów.
Przy darmowych platformach w tych granicach cenowych możliwość 8 zapleczówek.
Indywidualna wycena + możliwość przykładów dla każdego pakietu z realizacji. Przy większych
ilościach możliwe rabaty.
Zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam
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