Ügyfélszerző-ajánlatunk a siker, valamint a maximális hatás érdekében egy kedvezményes ajánlatban kínálja komplex szolgáltatásait Önnek. Mit jelent ez magyarul?


új piacot jelent – olyan embereket ér el így, akik az Interneten tájékozódnak





új vevőket jelent – mert ezek a potenciális ügyfelek céltudatosan keresnek valamit
az Interneten

drasztikusan növekszik Internetes láthatósága – még több ügyfelet szerez, mert
még több módon megtalálják az online éterben



új piaci réseket tömhet be – megkeressük, milyen kihasználatlan lehetőségek
várnak gazdára, ha ilyen létezik, Ön ebben a piacvezetők közé kerül



ellenőrizzük honlapja link-ellátottságát – a releváns hivatkozások, amik az Ön
honlapjára mutatnak, kihagyhatatlanok a siker elérésében



honlapjának struktúráját, felépítését is kielemezzük – ebből megtudja, hogy
megfelelő alapokra építkezik-e a honlapja, mert ennek hiányában minden
hendikeppel indul... %#>¤-ból nem lehet várat építeni 



látogatói statisztika (Google Analytics) – ha már ismeri a rendszert, akkor is van
miről beszélni, ha nincs integrálva honlapjába, akkor most ezt ingyenesen
elvégezzük Önnek!

Teljes körű honlap elemzés | 10.000 Ft – Ügyfélszerző-csomagunkban ingyenesen


megvizsgáljuk, hogy szerepel honlapja a keresőkben – az Internetes keresőkben
való jó helyezések (1-10) óriási potenciált jelentenek a céltudatos netes
társadalomban



utánajárunk, hogy honlapjának forráskódja (programozása) tartalmazza-e azokat
az elemeket, amik nélkülözhetetlenek a sikerhez vezető úton – azt is kiderítjük,
hogy tartalmaz-e olyan dolgokat a forráskód, amik feleslegesek vagy hátráltatják
honlapját a maximális hatás elérésében

Új ügyfelek azonnal! | 39.000 Ft - rendelje meg a Ügyfélszerző csomagunk keretében jelentős kedvezménnyel! Az AdWords kordában tartja pénztárcáját + a kereső legelején találja honlapját


nem vicc: új ügyfelek azonnal! – perceken belül a Google élén találja cégének
hirdetését



költséghatékony online hirdetés – csak akkor fizet, ha hirdetésére kattint
potenciális ügyfele, a hirdetés-megjelenés ingyenes. Késöbb finomhangoljuk,
így maximalizáljuk az ügyfél-elérése költség-hatékonyságát



honlapra-szabható kampány – akkor, annyiért és ott jelenik meg
hirdetése, amikor Ön akarja. Nincs kötelezően kidobott pénz,
maximálisan koordinálja kiadásait



pénz visszafizetési garancia: garantáljuk, hogy 25%-al csökkentjük
költségeit vagy 25%-al növeljük forgalmát!

Nagyobb forgalom linképítéssel | 49.000 Ft – az Interneten a honlapjára mutató releváns, azaz témába vágó hivatkozások (linkek) emelik honlapjának helyezését a keresőben.


még több helyen megtalálják – ha sokkal több helyen lehet honlapjára találni,
akkor több látogató is érkezik



minimum 150 db link – a minőségi, témába vágó, azaz releváns link
jelentősen javítja honlapja pozícióit

Keresőmotor optimalizáció | 49.000 Ft – Önnek is vannak kulcsszavai, kulcs-kifejezései? Naponta több tucat, akár több száz új érdeklődőt is elérhet, akiket eddig sosem tudott
megtalálni, mert honlapjából hiányoztak azok a fontos elemek, amik miatt nem került a legjobbak közé, az első helyekre.


program-kód optimalizálás – alapdolgok, amik nélkül fabatkát sem ér az egész...

Szöveges & képi optimalizálás | 49.000 Ft - még több találat, még több látogató honlapjára: szolgáltatásunkat ingyenesen kínáljuk az ügyfélszerző-csomag megrendelőknek


tartalmi fejlesztés – azért, hogy az Ön honlapja valóban a lényegről szóljon és
olvasható legyen mind az ügyfeleinek, mind a Google-nak – egyszerre. Ezt most
10 aloldalig ingyen vállaljuk, ha megrendeli ügyfélszerző akciónkat!

ÜGYFÉLSZERZŐ CSOMAG AKCIÓ: CSAK 99.000 FT!
Áraink a honlap egyedi design elkészítését igen, de az ÁFA-t nem tartalmazzák
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