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KOMPLEKSOWA

PROMOCJA

Prowadzimy kompleksowe 
działania przyprowadzające 
klientów. 



O NAS

PROMEO MEDIA

Nazywam się Dorota Chojnacka, jestem jedną z założycielek Promeo

Media. Historia naszej firmy sięga 2009 roku. Nasza firma powstała by 

rozwijać polskich przedsiębiorców. Oferujemy marketing internetowy. 

Projektujemy nowoczesne strony internetowe i promujemy firmy w 

Internecie. Nasze działania przyciągają klientów i przyczyniają się do 

rozwoju firm.  

DOROTA CHOJNACKA

W I T A J

Może to zaskakujące, ale w ciągu ostatnich
10 lat zajmowaliśmy się nie tylko 
tworzeniem stron i reklamą w Internecie, ale 
głównie marketingiem, handlem oraz 
exportem, dzięki czemu doskonale 
rozumiemy potrzeby firm i rynku. Nie 
jesteśmy typową agencją, twierdzimy, że 
dziś żeby promować firmę nie wystarczy być 
specjalistą od marketingu. 



PLAN

1 KROKIEM JEST STRATEGIA
Każdą branżę cechuje inna specyfika, dlatego 
zanim przystąpimy do działania 
opracowujemy strategię działania i ustalamy 
najlepiej konwertujące źródła pozyskiwania 
klientów. 



TAJEMNICA ROZWOJU FIRMY
Coraz trudniej pozyskać klientów tylko z jednego kanału 
reklamowego, dlatego oferujemy szereg metod pozyskiwania 
klientów, określanych jako inbound marketing.

• Pozycjonujemy strony
• Prowadzimy kampanie AdWords
• Prowadzimy kampanie reklamowe w 

mediach (Facebook, Instagram)
• Prowadzimy blogi



DOBÓR

SŁÓW KLUCZOWYCH

PRZYGOTUJEMY LISTĘ

Wybranie słów kluczowych pod jakimi 
strona będzie promowana to najistotniejsza 
kwestia, od ich wyboru zależy sukces 
rozwoju.

Dlatego zespół naszych specjalistów w 
oparciu o 10 letnie doświadczenie i 
narzędzia dobierze zestaw słów kluczowych, 
które umożliwią pozyskanie maksymalnej 
ilości odwiedzin strony. 

W trakcie prowadzonych działań nad 
serwisem będziemy szczególnie wzmacniać 
te frazy, które generują największy i 
najbardziej wartościowy ruch, usuwać 
nieopłacalne i zastępować je nowymi.



POZNAJ PROCES

POZYCJONOWANIA STRON

• ANALIZA & AUDYT
• OPTYMALIZACJA
• CONTENT MARKETING
• LINK BUILDING

Proces rozpoczynamy od analizy, audytu i optymalizacji. 
Kolejnym etapem naszej pracy jest starannie przygotowany 
link building i systematyczny content marketing.  

• Audyt 
• Optymalizacja
• Mapa XML + Sprawdzenie i ew. dodanie pliku Robots.txt
• sprawdzenie adresów URL – Search Engine Friendly
• GSC (dodanie wszystkich wersji strony)
• Sprawdzenie technik nieprzyjaznych SEO: flash, ramki, cloaking, 

keyword stuffing etc.
• Blokowanie linków wychodzących niepowiązanych
• Sprawdzenie serwisu pod względem kopii treści
• Instalacja Google Analitycs



SYSTEMATYCZNA

ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Każdego dnia analizujemy 
skuteczność prowadzonych 
działań i postęp efektów. 
Korzystamy z:

Narzędzie pozwalające analizować ruch oraz jego 
strukturę, źródła odwiedzin, współczynniki 
odrzuceń, konwersji i wiele innych danych, które 
pozwolą wyciągnąć istotne wnioski

Każda pozycjonowana przez naszych specjalistów 
strona internetowa zostaje dodana do panelu search
console, dzięki czemu na bieżąco monitorujemy 
indeksację i ew. problemy, na które możemy 
zareagować w błyskawiczny sposób

Na koniec każdego miesiąca przygotujemy dla 
Państwa raport widoczności strony internetowej, w 
wyszukiwarce Google.



CENNIK

PROMOCJI STRONY
NASZE PAKIETY (abonament miesięczny)

1 000 zł 1500 zł
MIKRO MINI

• Optymalizacja WWW

• Optymalizacja zdjęć

• Prowadzenie social media 

4 wpisy

• Prowadzenie bloga 

(1 wpis)

• Pozycjonowanie 15 FRAZ

• 150 zł Budżetu na AdWords

UMOWA NA 12 MIESIĘCY UMOWA NA 12 MIESIĘCY

• Optymalizacja WWW

• Optymalizacja zdjęć

• Prowadzenie social media 

8 wpisów

• Prowadzenie bloga 

(2 wpisy)

• Pozycjonowanie 40 FRAZ

• 300 zł Budżetu na AdWords



CENNIK

PROMOCJI STRONY
NASZE PAKIETY (abonament miesięczny)

2 500 zł 5000 zł
MIDI MAXI

UMOWA NA 12 MIESIĘCY UMOWA NA 12 MIESIĘCY

• Optymalizacja WWW

• Optymalizacja zdjęć

• Prowadzenie social media 

12 wpisów

• Prowadzenie bloga 

(4 wpisy)

• Pozycjonowanie 100 FRAZ

• 500 zł Budżetu na AdWords

• Optymalizacja WWW

• Optymalizacja zdjęć

• Prowadzenie social media 

dowolna ilość wpisów

• Prowadzenie bloga 

(8 wpisów)

• Pozycjonowanie dowolnej 

ilości fraz

• 1000 zł Budżetu na 

AdWords



INNE

NASZE USŁUGI

GRAFIKA
• Projektowanie logo
• Identyfikacja wizualna
• Fotografia reklamowa
• Projektowanie katalogów

TWORZYMY STRONY
• Responsywne
• Wygodne w nawigacji
• UX

CONTENT MARKETING
• Prowadzenie blogów
• Pisanie tekstów na strony
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