Szolgáltatások Katalógus
Ha valaha foglalkoztál azzal, hogy miként szerezhetsz több érdeklődőt a cégednek,
akkor tudod, hogy a marketingnek fontos szerepe van ebben.
Amennyiben kidolgoztad már a vállalkozásodban, hogy miként vedd rá az érdeklődőket
profi értékesítési technikákkal arra, hogy több megrendelést adjanak le, akkor azt is
tudod, hogy az üzleti kommunikációnak ebben kulcsfontosságú szerepe van.

Kíváncsi vagy a hatékony szövegírás alapjaira?
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig elsőként értesülj a legújabb szövegírói trükkökről,
amivel felturbózhatod az üzleti kommunikációdat.
www.szovegirasblog.hu
Fent vagy Facebookon?
Ha igen, kövess minket a közösségi portálon is, hogy mindig naprakész legyél
szövegírás témában!
facebook.com/szovegirasblog

Személyes tanácsadás
Szeretnéd tudni, hogyan érhetsz el igazán ütős sikereket weboldalad szövegével?
Kíváncsi vagy mit lehet kihozni terméked értékesítéséből egy lehengerlő weblappal?

Személyes tanácsadásom során kizárólag Rólad és termékedről esik szó. Az egy órás
beszélgetés során feltárjuk a problémákat és segítséget, ötleteket adok arra, hogyan
sokszorozhatod meg bevételedet weboldalad segítségével.
Ha a Tanácsadás után megrendeled valamelyik szolgáltatásunkat, a díját beszámoljuk,
így nem kell érte külön fizetned.

Villámlektorálás
Szeretnél Te is végérvényesen megszabadulni az ajánlataidban, kampányaidban,
hírleveleidben található helyesírási és stilisztikai hibáktól?
A weboldalad, hírleveleid, szórólapjaid és az üzleti kommunikációd célja, hogy bizalmat
építsen, hiszen csak azok vásárolnak tőled, akik megbíznak benned. Ma már egyre
többen használják ki, hogy a bizalomépítés lassú folyamata jelentősen lerövidíthető
rendszeres kommunikációval, hiszen egy profi hírlevélküldő szoftverrel fillérekért tudsz
kapcsolatot építeni a jövőbeni vásárlóiddal.
De a bizalom törékeny kincs. Biztos vagyok benne, veled is előfordult már, hogy azért
nem léptél kapcsolatba egy vállalkozóval, mert a weboldalán található helyesírási és
nyelvtani hibák miatt megingott a bizalmad. Sajnos, potenciális vásárlóid ugyanúgy
elbizonytalanodnak, ha reklámjaidban és üzleti ajánlataidban hibákat találnak…
A Villámlektorálás garantáltan megóv a kínos pillanatoktól.
Ez a szinte varázslatos szolgáltatás akkor hívja fel a figyelmedet nyelvtani hibáidra,
amikor még nem járattad le magad a nagyvilág előtt.
Ha Te is végérvényesen meg akarsz szabadulni az ajánlataidban, kampányaidban,
hírleveleidben található helyesírási és stilisztikai hibáktól, akkor rendeld meg ezt a
hiánypótló szolgáltatást.

Webszöveg átvilágítás
Több vevőt tudnál kiszolgálni, mint amennyien jelenleg megkeresnek?
Aknázd ki jobban a weboldaladban rejlő lehetőségeket.
Ha szeretnéd, hogy weboldaladról több vásárló érkezzen hozzád, el kell érned, hogy
a Google szeresse honlapodat, így a Google keresési listájából elkezdenek áramolni
feléd az érdeklődők és a potenciális vásárlók. Őket egy jó értékesítési stratégiával
pillanatok alatt meg tudod fogni, ezért érdemes rájuk figyelni.
Több látogató a weboldalon nagyobb bevételt eredményez.
A Webszöveg Átvilágítás után biztosan tudni fogod:
● mely kulcsszavakra érdemes előrébb kerülnöd a Google találati listájában,
● hány oldaladon és milyen sűrűséggel szepel kulcsszavad,
● hányadik oldalon szerepelsz jelenleg kulcsszavaiddal a Google-ben,
● milyen PageRank és Alexa Rank értékű weboldalad és miért lényeges mindez,
● milyen szavakra lenne érdemes Adwords hirdetési kampányt indítanod,
● melyek azok a területek, amiket javítva lényegesen megnövelheted
látogatottságodat.
Rendeld meg azonnal Webszöveg Átvilágítás szolgáltatásunkat, hogy minél előbb
megtudd, mit kell tenned weboldalad látogatottságának növelésért!

Kulcsszó kutatás
Ha már rengeteg pénzt beleöltél honlapod elkészítésébe és a rokonok kívül
alig érkezik látogató...

Ha hosszútávú és ingyenes forgalmat szeretnél weboldaladra...
Ha azt szeretnéd, hogy a Te oldaladat találják meg elsőként potenciális ügyfeleid,
amikor a problémájukra keresnek megoldást...
A kulcsszó kutatásunk elengedhetetlen számodra.
Ha szeretnéd, hogy ingyen áramoljanak céged weboldalára a potenciális vásárlók a
keresők természetes találati listájáról, pontosan tisztában kell lenned azzal, hogy mi jár
a fejükben, amikor megoldást keresnek gondjukra.
Pontosan tudnod kell, hogy mire és hogyan keresnek rá, valamint tisztában kell lenned
azzal is, hogy mely cégekre bukkannak rá, milyen oldalakat olvasnak a tiéd helyett.
Ha mindezek tudatában vagy, simán felveheted a versenyt az élvonalban lévő
weboldalakkal, ingyen forgalmat szerezve így vállalkozásod számára.

Néhány referencia:
„A kulcsszókutatás/felmérés eredménye egészen meglepő volt, olyan kulcsszavak
tárultak fel előttünk, amik mellett mi elmentünk volna. Már 6 éve jelen vagyunk
kereskedőként az interneten, és ez idő alatt rengeteg kulcsszóra készítettünk hirdetést,
és azt hittük, legalább félig ‘profik’ vagyunk ebben a témában.
Nos, a kutatás olyan meglepő eredményeket hozott, aminek segítségével az árának a
többszörösét fogjuk megspórolni, és bele sem merünk gondolni, hogy eddig mennyit
takaríthattunk volna meg…”
Mesterházy Levente – topsport.hu
„Miért fontos a kulcsszókutatás?
Mert ha benne vagy üzletben, tevékenységben, akkor elfogult vagy, és
a saját berögzült gondolatmeneted szerint ítélsz.
Viszont ha külsős végzi el helyetted, úgy sokkal objektívebb eredményt
kapsz, és valószínűleg meglepődsz, amikor látod. Én meglepődtem!
Köszönöm!"

Veres Zoltán – www.webkamra.hu

Adwords fiók kezelés
A Google Adwords a leggyakrabban használt internetes hirdetési mód, ezért nagyon
fontos, hogy webmarketingedben nagy hangsúlyt fektess reklámszövegedre.
Minden bizonnyal Te is ismered az Adwords reklámozási rendszerét, akár próbáltad
már, akár csak a keresőben találkoztál a hirdetésekkel. Amikor rákeresel egy adott
kifejezésre a Google-ben, ezek a reklámszövegek a természetes találatok felett sárga
háttérrel kiemelve jelennek meg a jobb oldalsávban.
Rengeteg kutatás támasztja alá, hogy ezek a fizetett hirdetések itt vannak a legjobb
helyen, mert vonzzák a szemet.
Az hihetetlen előnye Adwords-hirdetés elképesztően gyorsan beindítható. Nem kell
hozzá más, csak egy ütős sales oldal és néhány jól megírt Adwords-hirdetés, és máris
dübörög a biznisz.
Ahhoz, hogy Adwords kampányod sikeres legyen és ne kelljen a gatyádat is ráfizetned
az eredményességért, mérnökien megtervezett hirdetési szövegekre van szükséged,
az amúgy sem egyszerű dolgodat tovább nehezíti, hogy Google egészen pontosan
megszabja, hány karakterből állhat a hirdetésed egy-egy sora.
Ha azt szeretnéd, hogy hirdetésedre felfigyeljenek, de csak azok az emberek
kattintsanak rá, akik potenciális vásárlóid - hiszen kattintás alapon fizetsz, el kell érned,
hogy csak célcsoportod kattintson- bízd ránk hirdetési szöveged megírását és Adwords
fiókod kezelését.

SEO Blogbejegyzés (keresőoptimalizált tartalom)

A blogolás egy kiváló lehetőség arra, hogy új és visszatérő látogatókat és vásárlókat
szerezz cégednek. Blogot vezetni azonban korántsem olyan egyszerű, mint sokan azt
elsőre gondolják. Ha neked is van blogod, tudod, miről beszélek.
Ha nem tervezed meg előre, mit, hogyan és mikor fogsz csinálni, nem haladsz előre.
Terv nélkül egy blog olyan, mint egy csónak evező nélkül.
Biztosan hallottál már a keresőoptimalizálásról, és tudod, hogy weboldaladnak a
keresők számára is vonzónak kell lennie. Néhányan talán azt gondolják, hogy ha
blogjukon rendszeresen jelenik meg a szolgáltatásaikkal összefüggő tartalom, máris
keresőoptimalizálttá válik blogjuk, de sajnos ez nem így van.
Ha van blogod, és szeretnéd, hogy nagy forgalom érkezzen a keresőkből,
keresőoptimalizálttá kell tenned.
Mi, a Szövegírásblognál nagy tapasztalattal rendelkezünk seo blogbejegyzések írása
terén, így ha minket bízol meg ezzel a feladattal, biztos lehetsz abban, az eredmény
nem fog elmaradni. Seo blogbejegyzéseinkhez csatoljuk a felhasznált kulcsszavak
listáját, azokat a kifejezéseket, melyeket címkének, kategóriának, kép aláírásnak
érdemes használnod ennél a bejegyzésnél, valamint a Description szöveget is
elkészítjük.
Minden bejegyzéshez készítünk egy hírlevelet, hiszen nagyon fontos értesítened
feliratkozóidat új blogposztodról.

SEO sales oldal (Keresőoptimalizált értékesítési szöveg)
Lehet bármennyire kiváló a terméked, az internetes vevőket elsősorban az értékesítési
szöveged csábítja igazán.

Egy jó értékesítési oldalt élmény olvasni, nem tukmál, nem próbálja meg erőszakosan
rávenni az olvasót, hogy vásároljon, hanem észrevétlenül titkos praktikák használatával
megteremti a vágyat, az igényt a termék, vagy szolgáltatás iránt.
Egy mérnökien megtervezett sales oldal igazi csodafegyver, hiszen, ha van egy jól
működő értékesítési szöveged, csupán annyit kell tenned, hogy az oldalra tereled
látogatóidat, akik a szöveg hatására vásárolni akarnak majd.
Ha igazán hatékony sales oldalt szeretnél, mindenképpen érdemes profira bíznod a
szöveg megírását, hiszen ez egy örök befektetés, ami folyamatosan hozza majd a
profitot.

Linképítés, 50 bejövő link/ hónap
A keresőoptimalizálás egyik fontos eleme a bejövő linkek építése. A bejövő linkek olyan
weboldaladra mutató hivatkozások, melyek egy másik domainről érkeznek.
Azért fontos a linképítés, mert a megfelelő minőségű és mennyiségű bejövő linkek
hozzájárulnak weboldalad PageRank értékének növeléséhez és a keresőkben elfoglalt
előkelőbb helyezésedhez. A linképítés kétféleképpen hoz számodra látogatókat:
közvetlenül a hivatkozásra kattintva és közvetetten a keresőkből.
Az egyértelmű, hogy a sikeres weboldalhoz elengedhetetlen a linképítés.
Két lehetőséged van: Te végzed el a fáradalmas munkát, vagy kiadod profiknak.
Ma már minden lap.hu oldalra kizárólag egyedi szövegezésű ajánlással lehet linket
küldeni, különben nem teszik közzé a hirdetésedet. A legtöbb cégvezető azért
hanyagolja el a linkmarketinget, mert ez egy igen időigényes feladat annak, aki
nehezen ír marketingszöveget. Kivétel nélkül mindig megdöbbennek az ügyfeleim, hogy
ezt a „nemszeretem” munkát fillérekért elvégezzük helyettük, hiszen mi egy bejövő
linket 300 forintért írunk meg. Mi több, ezért a piti pénzért még ki is helyeztetjük a
katalógusoldalakra.

Van egy rossz hír is: ezzel a módszerrel szépen, lassan lehet csak haladni. Havi
50 db linknél többet nem építünk egyetlen projektbe sem, mert a robbanásszerűen
elszaporodó linkeket ferde szemmel nézi a kereső, és hátrasorolja az ilyen „trükkös”
taktikát folytató oldalakat.
A jó hír viszont az, hogy ha minden hónapban kihelyezel 50 db linket a weben, ami
az oldaladra tereli a látogatókat, akkor elkezdenek jönni szépen az eredmények.
Folyamatosan nő az oldalad látogatottsága, és előrébb kerülsz a Google-ban is.
Ez egy remek befektetés, ha hosszú távú forgalmat akarsz biztosítani weblapodnak.

Áraink

Szolgáltatás neve

Ár

Személyes üzleti kommunikációs tanácsadás (1 óra)

20 eFt

Skype üzleti kommunikációs tanácsadás (30 perc)

10 eFt

SEO blogbejegyzés (keresőoptimalizált tartalom)

30 eFt

Linkmarketing (50 x 300 Ft)

15 eFt

SEO tanácsadás (1 óra)

10 eFt

WordPress tanácsadás (1 óra)

10 eFt

1 hírlevél (A/4)

20 eFt

SEO sales oldal

30 eFt/A4

SEO kulcsszó kutatás

60 eFt

Weblap készítés (Max 5 aloldal)

50 eFt

Szórólap

30 eFt/A4

Facebook kommunikáció

50 eFt

Facebook tanácsadás
(címsorokba ágyazott téma ötletek 20 napra)

20 eFt

Videó marketing (kisfilm, max 5 perces)

10 eFt

WP weblap tanácsadás (1 óra)

10 eFt

Skype tanácsadás (30 perc)

10 eFt

DM

20 eFt/A4

Adwords kampány kezelés NORMÁL csomag
3 hirdetéscsoport és kulcsszavak, hirdetések hozzá
(max 30 hirdetés)

25 eFt

Adwords kampány kezelés HALADÓ csomag
15 hirdetéscsoport és kulcsszavak, hirdetések hozzá
(max 150 hirdetés)

50 eFt

Lektorálás (A4 oldal)

1 eFt

Kommunikáció tervezése (10 címsor)

10 eFt

Webszöveg átvilágítás

10 eFt

Az ügyfeleknek ezt a csomagot kínáljuk:
http://www.szovegirasblog.hu/szolgaltatasok/szoszoro/
Az ügyfeleim véleményét itt találod:

http://www.szovegirasblog.hu/referenciak/
Bízom benne, hogy elégedett leszel a munkánkkal,
és hosszútávon együtt tudunk működni a jövőben.

