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E-marketing
Email / newsletter marketing
Oferujemy Państwu profesjonalne narzędzie do e-

wzrost wyników sprzedaży,

marketingu. E-mail/newsletter marketing jest

tworzenie dowolnych wiadomości,

jedna z najpopularniejszych formą reklamy w
Internecie. Od wielu lat wspomaga naszych

raporty oraz analizy,
zabezpieczenie Państwa działań prawnie

klientów, pomaga utrzymywać relacje z ich
odbiorcam i oraz prowadzić skuteczne kampanie
reklamowe w wyniku których zwiększa się wzrost
sprzedaży.

(polityka prywatności, GIODO),
unikatowe na Polskim rynku bazy
marketingowe,
duży potencjał targetowania (B2B, B2C, płeć,

Z każdej przeprowadzonej kampanii mają Państwo
możliwość odebrania pełnego raportu w celu
szczegółowej analizy efektów.

wykształcenie, lokalizacja),
duża liczba rekordów B2b - 2 000 000, B2C 400 000.
atrakcyjne modele rozliczeniowe - CPM, CPC,
CPL, CPO, CPS.

Pozycjonowanie stron www
Nasze usługi zapewniają efektywne

stabilna pozycja w wynikach Google,

pozycjonowanie co za tym idzie wysokie miejsca w

zwiększ rozpoznawalność marki,

wynikach wyszukiwania. Zapewniamy bezpieczną,
naturalną optymalizację i efektywną budową
zaplecza dla skutecznego pozycjonowania stron.
W celu wypromowania strony naszych klientów
przeprowadzamy szereg działań, zaczynając od
analizy, stworzeniu planu działań, następnie

zwiększ ruch na stronie,
optymalizacja strony (SEO),
odpowiednie przygotowanie treści na
stronie,
usprawnienie funkcjonowania strony pod
względem technicznym,

stworzeniu odpowiedniego zaplecza. Wysoka

ustalenie odpowiedniej struktury strony,

pozycja Państwa strony internetowej jest bardzo

przygotowanie wersji serwisu służącej do

istotna, sprzyja to szczególnie rozwojowi i

wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

rozpowszechnieniu marki, a co za tym idzie
również w znacznym stopniu zwiększeniu zysku.
Współpracujący z nami klienci, mają pewność, że
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do naszej pracy podchodzimy profesjonalnie.
Pomagamy oferując nasze doświadczenie np. przy
wyborze
fraz, zapewniamy
wsparcie
W ramach
serwisu stosujemy
plikipodczas
cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z
każdego
etapu
realizacji
i oferujemy
bardzo
serwisu.
Jeśli
nie zmienisz
ustawień
dotyczących cookies w Twojej przeglądarce,

Akceptuję

korzystne
będą onei konkurencyjnej
umieszczane naceny.
Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje
ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności
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