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Oferta KEO dla Biznesu

Tworzenie stron internetowych

Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas 
witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio zabezpieczone, a zarządzanie nimi 
jest banalnie proste.

Przykładowe realizacje są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem 
http://keo.com.pl/klienci.html

Podstawowy i orientacyjny cennik dotyczący projektowania stron internetowych*:

Strona WWW SIMPLE STANDARD PRO
Ilość podstron  do 5  do 15  b/o
Nowoczesny projekt graficzny + + +
System zarządzania treścią - + +
Galeria - + +
Formularz kontaktu + + +
Mapka dojazdowa + + +
Statystyki wejść + + +
Rabat na pozycjonowanie + + +
Cena 950,00 zł 1 750,00 zł 2 450,00 zł

Zaawansowane serwisy internetowe takie jak np. sklepy, portale społecznościowe 
wyceniane są indywidualnie po uprzednim kontakcie.

Domeny i Hosting

Każda strona internetowa powinna znajdować się pod wskazaną domeną, której nazwa 
jednoznacznie kojarzy się z daną firmą. Niezbędny jest również odpowiedni serwer, na którym 
serwis będzie funkcjonować.

* Cennik ma charakter orientacyjny; podane ceny są cenami netto; ceny podlegają negocjacji
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Podstawowy cennik domen i serwerów**:

Usługa Rejestracja / 1rok Odnowienie / nast. lata
Domena .pl 20 65
Domena .com 30 40
Domena .com.pl 20 55
Domena .eu 30 40
Domena .net 30 40
Podstawowy hosting 50 50
Hosting Pro 190 190

Pozycjonowanie stron internetowych

Pozycjonowanie określane inaczej jako SEO (z ang. Search Engine Optimization) to ogół 
kompleksowych działań, których celem jest wypromowanie danej strony WWW w wyszukiwarkach 
internetowych. Promocję strony rozumie się tutaj jako uzyskanie określonych pozycji w 
wyszukiwarkach internetowych, jaką jest np. Google dla danych słów kluczowych.

Pozycjonowanie stron, w odróżnieniu od płatnych kampanii reklamowych, nie daje efektów 
natychmiastowych, ma za to dużo ważniejsze zalety – stabilność, maksymalna efektywność, 
zaufanie użytkowników oraz idealne dopasowanie do potrzeb klienta.

W Polsce rynek wyszukiwarek zdominowany jest przez Google, który posiada szacunkowo 
ponad 95% udziałów***, dlatego my jako firma oferujemy usługę pozycjonowania tylko w tej 
wyszukiwarce.

Co wchodzi w skład usługi pozycjonowania?
• badanie konkurencyjności fraz w wyszukiwarce Google (wycena)
• dogłębna analiza pozycjonowanej strony pod kątem optymalizacji
• doradztwo w zakresie wyboru najbardziej efektywnych słów kluczowych
• optymalizacja kodu strony 
• pozycjonowanie
• raporty z osiąganych wyników
• analiza statystyk, mierzenie efektów

** Podane ceny są cenami netto za 1 rok
*** 2009, GemiusRanking (wyszukiwarka Onet korzysta z wyników dostarczanych przez Google)
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Wycena słów kluczowych jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca.

Udostępniamy bezpłatnie panel klienta monitorujący pozycje i rozliczenia. (panel 
demonstracyjny znajduje się pod adresem: http://klient.keo.com.pl, prosimy logować się używając 
danych - login: keo, hasło: keo_demo).

Jakie są koszty pozycjonowania, jak długo będę czekać na wyniki?
Zarówno czas jak i koszty realizacji usługi pozycjonowania zależą od bardzo wielu 

czynników :
• konkurencyjności słów kluczowych w wyszukiwarce
• popularności fraz w internecie
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• aktualnego stanu witryny w wyszukiwarkach
• wieku domeny

Ceny za jedno słowo kluczowe na pierwszej stronie wyników zaczynają się już od 29zł  
miesięcznie (wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w 
których strona znajdowała się na uzgodnionych w umowie pozycjach). Czas realizacji usługi  
to minimum 2 miesiące od momentu podpisania umowy.
Zapytania o ceny można składać poprzez formularz na stronie 

http://keo.com.pl/kontakt.html, a także przez pocztę e-mail lub telefonicznie w godzinach pracy 
biura. Zachęcamy także do osobistego spotkania w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Poniżej obrazowo prezentujemy obszar usługi pozycjonowania:
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Obsługa i zarządzanie Google AdWords

W przypadku płatnych kampanii sponsorowanych, Państwa reklamy będą wyświetlane obok 
lub ponad naturalnymi wynikami wyszukiwania dla ustalonych słów kluczowych (tak jak 
przedstawia to obrazek powyżej). Użytkownicy klikają w Państwa reklamy i łączą się ze stroną www 
Państwa firmy. Płatność jest naliczana tylko wtedy, gdy internauci klikną w Wasze reklamy i przejdą 
na stronę internetową. Koszt pojedynczego kliknięcia zależy od poziomu konkurencji wśród 
reklamodawców z branży i podlega zmianom w czasie.

Jakie są główne zalety reklamy w Google AdWords?

• natychmiastowy start i od razu wysoka pozycja! TAK, chwilę po utworzeniu kampanii nasze 
reklamy są wyświetlane w wynikach sponsorowanych.

• pełna kontrola budżetu dzięki możliwościom ustalenia dziennego budżetu.
• płatność za realnego użytkownika – każda wydana złotówka to potencjalny nowy klient, 

budżet wykorzystywany jest tylko na osoby które wejdą na stronę

• precyzyjność – otrzymujemy wejścia tylko z fraz powiązanych z działalnością firmy
• najwyższa skuteczność – prawidłowo przeprowadzona kampania gwarantuje zwrot z 

inwestycji oraz wysoką konwersję

Standardowa wysokość prowizji KEO za prowadzenie, optymalizowanie i monitorowanie 
kampanii w trakcie jej trwania wynosi 15% wartości kampanii jednak nie mniej niż 195zł netto  
miesięcznie. Wszystkie opłaty za obsługę AdWords odbywają się jako przedpłata.

W przypadku korzystania z naszych usług pozycjonowania przewidujemy dodatkowe rabaty 
na Adwords. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bliższych informacji.

O historii sukcesów firm reklamujących się w AdWords można dowiedzieć się więcej na:
• Krakvet (weterynaria) http://keo.com.pl/dlaklienta/sukces-krakvet.pdf
• Wakacje.pl (turystyka) http://keo.com.pl/dlaklienta/sukces-wakacje-pl.pdf
• TKL Progress (maszyny budowlane) http://keo.com.pl/dlaklienta/sukces-tkl-progress.pdf
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Statystyki wejść

W przypadku każdej strony proponujemy instalację, wdrożenie i analizę statystyk Google 
Analytics. Statystyki te pozwalają na mierzenie efektywności naszych działań, ułatwiają 
rozwiązywanie potencjalnych problemów, a także wyznaczają nowe możliwości.

Doradztwo biznesowe, rozwiązywanie problemów

Nie boimy się niestandardowych problemów – wiemy jak sobie radzić w skrajnych 
sytuacjach biznesowych. 

Doradzamy, badamy efektywność, przeprowadzamy audyty użyteczności, analizujemy 
zachowania użytkowników.
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Kontakt z nami

KEO
ul. Olszewskiego 11 pok. 19

20-481 Lublin

Telefon: (081) 463 68 63 E-mail: biuro@keo.com.pl

godziny pracy biura: pn-pt 8.30 – 15.00

Tomasz Starzyński
komunikator gg: 4231146 

e-mail: dark (AT) keo.com.pl 
tel: +48 601 084 624

Piotr Starzyński 
komunikator gg: 7533336 

e-mail: ghosti (AT) keo.com.pl 
tel: +48 500 677 997

Agata Ptaszyńska
e-mail: agata (AT) keo.com.pl
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