
OFERTA SEO

Creste traficul site-ului si vanzarile cu servicii SEO

Garantate.

Servicii SEO complete on-page si o� page
Aducem Performanţă prin optimizarea cuvintelor cheie
Oferim Preţ optimizare SEO cu onorariu �x
Oferim Garantia Crestrii rezultatelor SEO
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Paul

Ca bene�ciar al serviciilor SEO LeonPaul Media
primeşti o echipă dedicată de profesionişti cu
experienţă SEO.

Echipa include un strateg marketing online şi un
Specialist SEO. Bene�ciezi de anii de experienţă
SEO dobîndită în sute de proiecte.

Performanță obținută prin

pozitionare buna pe cuvinte

cheie profitabile.
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Strategistul SEO devine o parte a afacerii tale, oferindu-ţi informaţii valoroase
despre cuvintele cheie cele mai pro�tabile.

Specialistul SEO coordonează crearea de conţinut unic relevant şi te ajută să stai aproape de
nevoile clienţilor tăi.

Odată ce afacerea ta are o bază solidă, cu un site web optimizat în mod corespunzător,
strategia SEO va continua cu îmbunătăţirea performanţei lună de lună.

Oferta Servicii SEO Preţuri estimative. 
La noi totul se negociază. Sună-ne +40730007183

Preţuri Oferta Servicii SEO Orientative

Oferta SEO Audit Complet incepand cu 300 € se achita odata

Analiza cuvintelor cheie Da

Starea in Google Analytics Da

Starea parametrilor in WebmasterTools Da

Analiza factori tehnici de Ranking  

Structura interna Navigatie

Headline-uri si meta-uri Canonicalizare

Coduri interne http Sitemap-uri

Microformate Filtre ecommerce
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Preţuri Oferta Servicii SEO Orientative

URL-uri scrise corect Paginate

Implementare SSL Viteza website

Google Mobile Pages Optimizare imagini

Oferta SEO abonament Lunar incepand cu 200 €/luna

Optimizare on page

Propuneri Optimizare titluri Da

Propuneri Optimizare meta descrieri Da

Veri�care Status indexare Da

Veri�care linkuri externe Da

Veri�care erori 404 Da

Setare Robots txt si sitemap Da

Setare Google Analytics Da

Setare Google Webmaster Tool Da

Dezvoltare continut lunar

Redactarea de continut SEO pe blog Da

Optimizare SEO texte existente pe site Da

LINKBUILDING
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Preţuri Oferta Servicii SEO Orientative

Optimizare linkurilor mostenite Da

Obtinere Linkuri Campanii Bloguri cu Autoritate si
IP unic

Da

Obtinere Linkuri presa cu Autoritate mare Da

Analiza pro�le de link-uri

Validare anchor text Analiza competitive

Optimizari Landinpage Tara din care provine link

Veri�care Autoritate Pagina Da

Analiza factori SEO de Continut

Veri�care continut duplicat Calitate content

Sectiunea de Blog Activitati recurente optimizare
continut

Raportare lunara

Raport SEO lunar Da

Consultanta continua Da

Abonament lunar incepand cu 200 €

Garantăm utilizarea celor mai bune practici SEO. 
Garantăm evoluţia pozitivă a proiectului SEO faţă de momentul începerii proiectului.
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De ce ai nevoie de servicii SEO?

SEO te poate duce in top 10 pe Google
SEO te ajuta sa devii #1 in nisa ta
Serviciile noastre SEO te feresc de penalizarile Google
SEO determina cresterea tra�cului natural pe site
Serviciile SEO profesionale iti construiesc pro�lul de link-uri corect si e�cient
Cu ajutor nostru iti vei intelege mai bine competitorii
SEO este cel mai rentabil canal de marketing online

Ce include oferta noastra de servicii SEO?

Cresterea pozitiei in Google pentru +100 cuvinte cheie
Cresterea tra�cului natural cu pana la 33%
Cresterea vanzarilor cu ajutorul noului tra�c natural aduc prin SEO
Cresterea vizibilitatii site-ului prin expunerea catre mai multi utilizatori natural
Strategie de LinkBuilding plani�cata si adminitrata pe 12 luni
Strategie SEO inteligenta pentru evitarea penalizarilor Google
Suport in rezolvarea erorilor din site

Întrebări frecvente ofertă servicii SEO

1. Ce este SEO? 
SEO (Search Engine Optimization) este un set de tehnici de marketing utilizate pentru a
îmbunata?i pozi?ia site-ului în motoarele de cautare Google. 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Procesele de baza ale SEO-ului implica Identi�carea cuvintelor cheie, construirea de link-uri
relevante, validarea codului sursa ?i gestionarea con?inutului text, imagine si video din site.

2. Câte cuvinte cheie vor � pe poziţia # 1 ? 
Suntem o companie serioasă de SEO si nu vom garanta topul sau tra�cul. Optimizarea SEO
creşte relevanţa şi importanţa site-ului tău. Relevanţa este  utilizată de motoarele de căutare
pentru a clasi�ca rezultatele. Pentru că nu suntem Google, o garantare a clasamentului este
imposibilă.

3. Rezultatele SEO sunt Garantate? 
Ce grantie primesc ca vom avea rezultate SEO? 
GARANTĂM creşteri de tra�c şi evoluţie pozitivă a site-ului faţă de momentul de începere
a proiectului SEO, daca sunt implementate corect recomandarile noastre.

 
4. Cât timp durează pentru a vedea rezultatele serviciilor de optimizare? 
SEO este un proces lent. Rezultatele organice se bazează foarte mult pe crearea şi
consolidarea fundaţiei SEO naturale a site-ului. De obicei observăm primele semne şi
rezultate începând cu luna a treia. După luna a treia rezultate continuă să evolueze şi să
devină stabile.

Exista mai multi factori diferiti care determina cât de repede vor aparea rezultatele
procesului de optimizare SEO. 
Unii dintre acesti factori sunt:

Cantitatea de continut creat
Calitatea continutului, adica Cum interactioneaza publicul cu continutul site-ului
Suma paginilor web si autoritatea domeniului

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Un site mare (peste 10.000 de pagini unice) poate observa rezultatele în câteva zile daca
Google acceseaza cu crawlere site-ul în mod regulat. 
Pentru site-uri mici (mai putin de 4000 de pagini), va dura mai mult, deoarece acestea se
crawleaza mai rar. 
In functie de factorii mentionati mai sus, procesul SEO poate dura ceva timp. 
Deci, �ti rabdatori în schimbarea strategiei de SEO. O comunicare constanta cu noi va aduce
multa lumina in cadrul proiectului de SEO.

 

5. Oferiţi servicii SEO de LinkBuilding?

Vezi ce inseamna linkbuilding intr-un articol de 6 pagini. Da noi facem LinkBuilding. Noi
generam strategia si administram campaniile astfel incat site-ul sa creasca. Realizăm
strategia de obţinere link-uri, consultăm şi gestionăm întregul pro�l de link-uri. Veri�căm în
mod constant noi oportunităţi de obţinere Link-uri şi administrăm problemele realizate de
link-uri cu efect negativ.

Link Building -ul greşit implementat este cel mai mare motiv pentru care site-urile pierd locul
lor în clasamentul Google. Practic poţi penaliza ireversibil un site web cu o strategie de link
building greşit implementată.

6. Ce raportare oferiţi?

O dată pe lună, veţi primi un raport complet SEO conţinând:

O defalcare a tra�cului organic şi angajamentul vizitatorilor cu site-ul
Un raport cu Topul cuvintelor cheie poziţionate la căutări Google
Interpretări ale evoluţiei şi informaţii decizionale despre competitori
O secţiune „paşii următori din strategia online”
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În plus faţă de raportul standard oferim consultare telefonică sau prin skype pentru a
discuta despre raportul lunar, precum şi pentru a răspunde întrebărilor, preocupărilor, şi
cererilor viitoare.

 

6. Ce se întâmplă cu site-ul meu dacă opresc serviciile SEO contractate? 

Toate site-urile sunt atent lucrate şi documentate. Dacă vrei să stopezi serviciile de SEO şi să
iei o pauza a investitiei, poţi face acest lucru. Dacă serviciile SEO prestate la momentul
anulării proiectului sunt achitate, elementele implementate vor rămâne online şi proiectul va
putea � continuat. Cresterea site-ului este posibil ca continue o vreme din inertie. O scadere
se poate observa in anumite cazuri dar nu este o regula ca odata ce nu mai investesti in SEO
vei scadea dpdv tra�c.

7. Oferiti si servicii de promovare google adwords?

Da, uite oferta campanii google AdWords. Nu este deajuns sa te promovezi doar cu SEO. Azi
orice site are nevoie de promovare Google AdWords.

 

Daca inca nu ai rezerve �nanciare sa sustii un contract ferm pe o perioada mai lunga cu
servicii SEO complete, iti oferim o alernativa la abonamentul SEO premium:  servicii 
consultanţă SEO punctuala cu 100 € pe lună. 
Aceasta include:

Consultare telefonică sau prin skype pentru a discuta despre evoluţia proiectului tău.
Răspundem întrebărilor, preocupărilor, şi cererilor viitoare.
Menţinem proiectul tău SEO pe o linie corectă.
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Ai intrebari despre serviciile SEO prezentate, te rugam sa ne
contactezi.

Hai să vorbim deschis despre proiectul tău. +40730007183

 

Numele tău Emailul tău

Număr de telefon

Mesajul tău

TRIMITE. NOI ÎŢI RĂSPUNDEM 
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