Árlista - 2017
Szolgáltatás neve
Cégbemutató weboldal
Cégbemutató weboldal + arculat tervezés
Wordpress telepítés
Webáruház készítés
Termékek feltöltése a webáruházba
Weboldal elemzés
SEO audit
Szövegek keresőoptimalizálása
SEO konzultáció
Marketing tanácsadás
Marketing terv készítés
Facebook hirdetés
Google AdWords hirdetés
Facebook oldal kezelése, bejegyzés írás
Blogbejegyzés írás

Marketing tanácsadás
Facebook hirdetés
Google AdWords hirdetés
Facebook oldal kezelése, bejegyzés írás
Blogbejegyzés írás
Eredménykimutatás
Marketing tanácsadás
Facebook hirdetés
Google AdWords hirdetés
Facebook bejegyzés írás
Blogbejegyzés írás
Marketing terv készítés
Cégbemutató oldal
Eredménykimutatás
Marketing tanácsadás
Weboldal elemzés
SEO audit
Szövegek keresőoptimalizálása

Telefonszám: +36 20 358 4916
E-mail: info@webjavitas.hu

Leírás
Weboldal készítés
(bemutatkozás, szolgáltatások, blog, kapcsolat, admin felület)
(bemutatkozás, szolgáltatások, blog, kapcsolat, admin felület)
Wordpress telepítése a tárhelyre
500 termék feltöltése
500 termékenként
weboldal teljes vizsgálata, dokumentáció készítés az ajánlott módosításokról
SEO - keresőoptimalizálás
SEO elemek felmérése az oldalon, dokumentáció készítés
az adott oldal szövegeinek keresőoptimalizálása - az ár oldalanként értendő
emailben feltett konkrét kérdésekre adunk választ
Marketing
az előzetes problémaleírás után a vállalkozás pozícionálása és a célcsoport részletezése
az előzetes megbeszélés után, írásban adjuk át a részletes marketing tervet
1 kampány létrehozása és folyamatos elemzése, eredménykiutatás a kampány végén
1 kampány létrehozása és folyamatos elemzése, eredménykiutatás a kampány végén
Tartalommarketing
4-5 bejegyzés hetente, a leglátogatottabb időpontokban, hónap végén elemzés készítése
3000 karakterig
Csomagajánlatok
Start csomag
2 óra ingyenes marketing tanácsadás
Havi 1 db Facebook kampány elkészítése, kezelése és kiértékelése
Havi 1 db Google AdWords kampány elkészítése, kezelése és kiértékelése
Heti 4-5 Facebook bejegyzés írása a leglátogatottabb időpontokban
Havi 1 db blog bejegyzés írás 3000 karakterig
Havi eredménykimutatás, amely tartalmazza a bejegyzések és a hirdetések eredményeit
Business csomag
2 óra ingyenes marketing tanácsadás
1 db Facebook kampány elkészítése és kezelése
1 db Google AdWords kampány elkészítése és kezelése
Heti 2 Facebook bejegyzés írása a leglátogatottabb időpontokban
1 db blog bejegyzés írás 3000 karakterig
előzetes megbeszélés után a vállakozás pozícionálása és a marketing terv elkészítése (egyszeri)
(bemutatkozás, szolgáltatások, blog, kapcsolat, admin felület) (egyszeri)
Havi eredménykimutatás, amely tartalmazza a bejegyzések és a hirdetések eredményeit
Webjavító csomag - egyszeri
2 óra ingyenes marketing tanácsadás
weboldal teljes vizsgálata, dokumentáció készítés az ajánlott módosításokról
SEO elemek felmérése az oldalon, dokumentáció készítés
az oldalak szövegeinek keresőoptimalizálása (max. 5 db oldal)
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