Strategie SEO dla sklepów

Porównanie pakietów e-commerce
Starter

1 250 PLN

miesięcznie

Pozycjonowanie fraz bez limitu!
Analiza

Standard

2 000 PLN

miesięcznie

Advanced

Pozycjonowanie fraz bez limitu!

Pozycjonowanie fraz bez limitu!

Analiza

Analiza

3 500 PLN

miesięcznie

Advanced Plus

5 000 PLN

miesięcznie

Pozycjonowanie fraz bez limitu!
Analiza

Pro

8 000 PLN

miesięcznie

Pozycjonowanie fraz bez limitu!
Analiza



audyt



audyt



audyt



audyt



audyt



historia domeny



historia domeny



historia domeny



historia domeny



historia domeny



widoczność konkurencji



widoczność konkurencji



widoczność konkurencji



widoczność konkurencji



widoczność konkurencji



strategia



strategia



strategia



działania konkurencji



działania konkurencji



analiza treści konkurencji



analiza treści konkurencji

Optymalizacja

Optymalizacja

Optymalizacja

Optymalizacja

Optymalizacja



optymalizacja techniczna sklepu



optymalizacja techniczna sklepu



optymalizacja techniczna sklepu



optymalizacja techniczna sklepu



optymalizacja techniczna sklepu



monitorowanie stron ważnych



monitorowanie stron ważnych



monitorowanie stron ważnych



monitorowanie stron ważnych



monitorowanie stron ważnych



monitorowanie ważnych fraz



monitorowanie ważnych fraz



monitorowanie ważnych fraz



monitorowanie ważnych fraz



monitorowanie ważnych fraz

Content Marketing

Content Marketing

Content Marketing

Content Marketing

Content Marketing



pakiet startowy treści do 40 tys. dodatkowo



pakiet startowy treści do 60 tys. dodatkowo



pakiet startowy treści do 100 tys. dodatkowo



pakiet startowy treści do 150 tys. dodatkowo



pakiet startowy treści do 300 tys. dodatkowo



optymalizacja treści do 40 tys. rocznie (łącznie 80 tys.)



optymalizacja treści do 120 tys. rocznie (łącznie 180 tys.)



optymalizacja treści do 250 tys. rocznie (łącznie 350 tys.)



optymalizacja treści do 350 tys. rocznie (łącznie 500 tys.)



optymalizacja treści do 600 tys. rocznie (łącznie 900 tys.)



wytyczne do pisania tekstów



wytyczne do pisania tekstów



wytyczne do pisania tekstów



wytyczne do pisania tekstów



wytyczne do pisania tekstów



blogi do 12 rocznie



blogi do 15 rocznie



blogi do 18 rocznie



blogi do 24 rocznie



bestsellery do 8 rocznie



bestsellery do 15 rocznie



bestsellery do 25 rocznie



content premium do 6 rocznie



content premium do 12 rocznie

Linkowanie

Linkowanie


własne portale

Raportowanie + wsparcie

Linkowanie

Linkowanie

Linkowanie



własne portale



własne portale



własne portale



własne portale



linki z miejsc ogólnodostępnych



linki z miejsc ogólnodostępnych



linki z miejsc ogólnodostępnych



linki z miejsc ogólnodostępnych



linki z forów internetowych



linki z forów internetowych



linki z forów internetowych



linki z forów internetowych



płatne wpisy sponsorowane do 5 tys. PLN rocznie



płatne wpisy sponsorowane do 8 tys. PLN rocznie



obsługa dodatkowych zamówień klienta



obsługa dodatkowych zamówień klienta

Raportowanie + wsparcie

Raportowanie + wsparcie

na wpisy sponsorowane

na wpisy sponsorowane

Raportowanie + wsparcie

Raportowanie + wsparcie



panel klienta



panel klienta



panel klienta



panel klienta



panel klienta



doradca klienta + dedykowany specjalista SEO



doradca klienta + dedykowany specjalista SEO



doradca klienta + dedykowany specjalista SEO



doradca klienta + dedykowany specjalista SEO



doradca klienta + dedykowany specjalista SEO



raporty widoczności domeny



raporty widoczności domeny



raporty widoczności domeny



raporty widoczności domeny



raporty widoczności domeny



raporty pozycji



raporty pozycji



raporty pozycji



raporty pozycji



raporty pozycji



indywidualny raport GDS



indywidualny raport GDS



indywidualny raport GDS



indywidualny raport GDS



indywidualny raport GDS



indywidualne raporty kwartalne



indywidualne raporty kwartalne



indywidualne raporty kwartalne



do 1h konsultacji z pozycjonerem



do 3h konsultacji z pozycjonerem

We wszystkich planach wykorzystujemy zaawansowane narzędzia, których miesięczny koszt subskrypcji wynosi min. 2 000 PLN dla jednej firmy:
Semstorm, Senuto, Ahrefs, Google Keyword Planer, Majestic, Moz, SEOQuake, SemRush, Screaming Frog, SiteLiner, Surfer SEO, SEOStation, Answer The Public, Google Search Console, Google Analytics.

Potrzebujesz indywidualnej oferty? Nie wiesz, który plan jest dla Ciebie najlepszy? Skonsultuj się z nami!
Okres umowy: 12 miesięcy.

Przy płatności za 12 miesięcy - 1 miesiąc gratis.

+48 61 307 08 04

kontakt@verseo.pl

Verseo ADS sp. z o.o. ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań NIP : 7773257986 KRS : 0000910174 REGON : 363488730

Nasi klienci:

Wszystkie kwoty są kwotami netto, w PLN
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