O co musisz
zapytać firmę SEO
zanim podpiszesz z nią umowę
na pozycjonowanie

Sebastian Miśniakiewicz

SPIS TREŚCI

1.

Jaki jest minimalny okres trwania
umowy?

2,

Jak bardzo muszę się zaangażować?

3.

Jakie działania będą wykonywane
w ramach umowy?

4.

Po czym rozpoznać, że osoba
zajmująca się SEO faktycznie coś robi?

5.

Czy mogę zobaczyć stronę klienta,
z którym współpracujecie?

6.

Czy mogę przetestować usługi SEO?

7.

Kiedy mogę spodziewać się pierwszych
efektów?

8.

Czy pozycjonować trzeba się cały czas,
czy można je sobie odpuścić i dalej być
wysoko w Google?

SPIS TREŚCI

9.

Ile minimalnie muszę wydać pieniędzy
na SEO? Ile byłoby optymalnie?

10. Jak się rozliczać - stawką godzinową
czy ryczałtem?
11.

Ile godzin miesięcznie zostanie
poświęcone na prace przy stronie?

12. Czy potrzebny jest firmie SEO dostęp
do Google Analytics, Google Search
Console oraz do strony?
13. Kto odpowiada za wdrażanie
technicznych zaleceń optymalizacyjnych
na stronie?
14. Czy mogę liczyć na analizę konkurencji
i ich działań SEO?
15. Czy mogę od firmy SEO wymagać
raportów?

SPIS TREŚCI

16. Jaki jest plan na promocję mojej strony?
17. Czy osoba, z którą podpisuję umowę,
będzie mnie potem obsługiwać?
18. W jaki sposób są mierzone efekty pracy ?
W jaki sposób zostaną dobrane słowa
kluczowe, na których będziemy
pracować?
19. Ile słów kluczowych można
pozycjonować?
20. Jak pozyskujecie linki do mojej strony?
21. Ile linków muszę miesięcznie pozyskać
aby być wysoko w Google?
22. Dlaczego akurat Tobie mam zaufać
w obszarze pozycjonowania?

Google w Polsce odpowiada za 96% zapytań, jakie
wpisujemy codziennie do Internetu - dla wielu firm jest
więc podstawowym kanałem pozyskiwania klientów.

Złożoność ekosystemu Google sprawia, że wiele osób
decyduje się oddelegować ten proces firmom, które
zajmują się zawodowo pozycjonowaniem. Niestety, ale
decyzje o współpracy zapadają często pod wpływem
impulsu lub “gadki” telemarketera, który dla
podpisania umowy jest gotów obiecać “złote góry”.

Często dopiero po podpisaniu umowy z
firmą SEO pojawiają się wątpliwości.
Okazuje się, że nie doprecyzowano zakresu współpracy,
raportowania działań czy obowiązków stron.
A umowa nie przebiega tak, jak to zostało obiecane
podczas rozmowy sprzedażowej.
Co zrobić, aby współpraca z firmą SEO nie była
przysłowiową “drogą przez mękę”?

“Kto pyta, nie błądzi”
Przygotowałem zestaw pytań, które powinieneś zadać
firmie SEO przed podpisaniem umowy, aby mieć
pewność, że podpisujesz ją z właściwym partnerem.
Zaczynamy !
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1.

Jaki jest minimalny okres
trwania umowy?

Okres, na jaki zostanie podpisana umowa, nie jest w
żaden sposób określony odgórnie i zależy tylko od
wzajemnych ustaleń między Tobą a firmą SEO.
Na rynku są obecne dwa rodzaje umów:
1. terminowe - zawierane najczęściej na okres
jednego roku (w praktyce nawet na 3 lata),
2. bezterminowe - z okresem wypowiedzenia x
miesięcy.
Z Twojego punktu widzenia najbardziej korzystne są
umowy bezterminowe z okresem wypowiedzenia, który
wynosi jeden miesiąc ponieważ wtedy firmie SEO
bardziej będzie zależało na jakości prowadzonych prac.
W przypadku umów długoterminowych (lub z długim
okresem wypowiedzenia) nierzadko
już zaraz po jej podpisaniu okazuje się,
że współpraca wygląda inaczej
niż to zostało Ci przedstawione podczas
uzgadniania szczegółów umowy.
Rada dla Ciebie
Unikaj bezwzględnie umów terminowych. Dąż do
podpisania umowy bezterminowej. Negocjuj okres
wypowiedzenia tak, aby wynosił jeden miesiąc.
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2. Jak bardzo muszę się
zaangażować?

To zależy tylko od Ciebie.
Jeżeli chcesz pełnić rolę “rady nadzorczej”, która tylko
kontroluje i zatwierdza to, co zrobi "zarząd" (firma SEO),
to prawdopodobnie w skali miesiąca nie będziesz
musiał wygospodarować na SEO więcej niż godzinę.
Jeżeli jednak sam będziesz wykonywać pewne prace, to
nastaw się na to, że wspomniana
godzina rozszerzy się do paru,
może do kilkunastu, a nawet
kilkudziesięciu godzin
w miesiącu - wiesz, że samo
napisanie wpisu na bloga
może zająć parę godzin?
Tylko od Ciebie zależy,
ile czasu miesięcznie
będziesz przeznaczać
na działania SEO.
Rada dla Ciebie
Koniecznie przed podpisaniem umowy ustal, co
będziesz mógł, a co powinieneś robić w ramach SEO.
Dokładnie też wypytaj firmę SEO o jej oczekiwania
(czasowe i zakres wsparcia) względem Twojej firmy.
Tylko w ten sposób unikniesz falstartu współpracy.
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3. Jakie działania będą
wykonywane w ramach
umowy?

Najważniejsze pytanie, które BEZWZGLĘDNIE należy
zadać firmie SEO przed podpisaniem umowy.
Często zdarza się, że po jej podpisaniu nie jesteś
informowany o tym, co się dzieje w Twojej sprawie
(a firma SEO zasłania się “know-how”, gdy próbujesz
na różne sposoby to ustalić).
Trudno jest w umowie zawrzeć pełny zakres prac. Ulega
on często zmianom, związanych ze specyfiką SEO.
Zmianom ulegają też priorytety - to, co na początku
było ważne, po pewnym czasie traci na znaczeniu,
ponieważ pojawiają się inne wyzwania,
z którymi należy się mierzyć.
Pamiętaj też, że takie prace,
jak webmasterskie, graficzne
czy programistyczne często są
osobno wyceniane, nie będąc
częścią umowy na pozycjonowanie.
Rada dla Ciebie
Dopilnuj koniecznie, aby na etapie ofertowania
uzyskać od firmy SEO zakres planowanych prac.
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4. Po czym rozpoznać, że osoba
zajmująca się SEO faktycznie
coś robi?

Jeżeli umówiłeś się z firmą SEO
na pewien zakres prac, to
po prostu sprawdzaj,
czy jest on realizowany.
Działania, jakie wykonuje
w ramach umowy firma SEO
są jak najbardziej mierzalne,
oczywiście pod warunkiem, że
zostaną one wcześniej ustalone, zapisane, a ich
realizacja będzie na bieżąco weryfikowana.
Znasz powiedzenie: "Kto pyta, nie błądzi" ?
Jak się do niego będziesz stosować, nie będziesz
musieć się zastanawiać, czy coś/co robi firma SEO.

Rada dla Ciebie
Ustal sposób raportowania pracy firmy SEO - w ten
sposób będziesz wiedzieć CO, JAK, KIEDY i
DLACZEGO jest wykonywane w ramach podpisanej
umowy na pozycjonowanie.
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5. Czy mogę zobaczyć stronę
klienta, z którym
współpracujecie?

Pytanie, na które rzadko otrzymasz odpowiedź.
Po pierwsze - firma SEO z wieloma klientami ma albo
podpisaną umowę NDA, albo zobowiązała się klientom
nie wspominać o nich stronie trzeciej.
Po drugie - naprawdę sądzisz, że ktoś umieściłby w
portfolio firmę, z którą miał jakieś problemy na etapie
współpracy?

Poza tym jak idziesz do mechanika to chyba nie pytasz,
jakie znane osoby skorzystały z ich usług, prawda?
Rada dla Ciebie
Ocena wiarygodności firmy SEO na podstawie listy
klientów widocznych w portfolio, jest nieobiektywna.
6/25

6. Czy mogę przetestować
usługi SEO?

Nie ma takiej możliwości.
Działania wykonywane przez
firmę SEO można porównać
do pracy rzeźbiarza, który wie,
co ma wyrzeźbić, ale nie ma jeszcze
kamienia w swoim warsztacie.
Decydując się na jego usługi
musisz mu uwierzyć na słowo,
że swoje dzieło wykona zgodnie ze sztuką.
Oczywiście od Ciebie zależeć będzie, jak będziesz
weryfikować postęp prac - na to masz zawsze wpływ.
Rada dla Ciebie
Jeżeli chcesz przetestować firmę SEO, to od początku
testuj... ale proces współpracy. Po tym, jak jesteś
traktowany oraz widząc, co jest wykonywane na
etapie realizacji umowy (i czy jest to zgodne z tym, na
co się umówiłeś), będziesz mógł ocenić, czy dobrze
zrobiłeś podpisując umowę z konkretną firmą SEO.
Jeżeli nie chcesz od razu podpisać umowy, to zawsze
możesz zlecić firmie SEO "testowo" pewien zakres
prac - np. audyt SEO czy analizę linków.
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7. Kiedy mogę spodziewać się
pierwszych efektów?

To zależy.
Na efekty pracy firmy SEO zawsze trzeba czekać,
z prostego powodu - pozycjonowanie to kreowanie
marki; a to wymaga czasu.
Wizerunek eksperta buduje się mozolnie, w długim
okresie czasu, którego końca nikt nie jest w stanie
określić. (zauważ, że w działaniach reklamowych, które
mają miejsce poza Internetem, jest podobnie).
Nierzadko trzeba poświęcić wiele godzin na prace
optymalizacyjne, a do tego miesiącami wykonywać
różnego rodzaju analizy, aby finalnie znaleźć właściwe
rozwiązanie - które sprawi, że widoczność Twojej strony
przebije konkurencję.
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7. Kiedy mogę spodziewać się
pierwszych efektów?

Oczywiście są tutaj pewne wyjątki.
Np. jeżeli strona ma duże problemy techniczne, które
doprowadziły do jej całkowitego zniknięcia z Google.
W takiej sytuacji efekty pozycjonowania, w postaci
pojawienia się strony w wynikach wyszukiwania,
zobaczysz praktycznie od razu.
Jednak takie sytuacje
występują bardzo rzadko.
W przeważającej większości
przypadków za wysoką oraz
stabilną, w długim okresie czasu,
widocznością strony w Google
stoją miesiące żmudnej pracy.

Rada dla Ciebie
W przypadku strony, która dopiero co powstała,
pierwsze widoczne efekty prac SEO zobaczysz po
kilku, kilkunastu miesiącach. Im strona jest starsza,
tym ten czas ulega skróceniu - witryna ze stażem
kilkudziesięcioletnim będzie długo poza zasięgiem
każdej nowopowstałej konkurencji.
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8. Czy pozycjonować trzeba się
cały czas, czy można je sobie
odpuścić i dalej być wysoko
w Google?

Na efekty pracy w każdym biznesie czeka się długo.
A jak już przychodzą, to i tak nie znasz dnia, ani godziny,
kiedy np. Twój największy konkurent nie zacznie
mocniej pracować nad swoją stronę, inwestując
w nią dodatkowe godziny pracy.
Albo pojawi się nowy,
zasobny w kapitał gracz,
który agresywnymi
działaniami będzie
chciał szybko zwiększyć
widoczność strony w Google.
Albo po prostu ktoś
o mocnej marce wejdzie w niszę,
w której byłeś przez lata niekwestionowanym liderem...
Rada dla Ciebie
Jeżeli zależy Ci na stabilnej pozycji w Google oraz
chcesz wyróżniać się na rynku, powinieneś cały czas
dbać o swoją markę, budując i wzmacniając
widoczność Twojej strony w wyszukiwarce.
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9. Ile minimalnie muszę wydać
pieniędzy na SEO? Ile byłoby
optymalnie?

Koszt specjalisty SEO w skali miesiąca waha się od
kilkudziesięciu złotych do kwoty pięciocyfrowej.
Wszystko zależy od tego, czy umówisz się na krótką,
comiesięczną konsultację, czy też będziesz oczekiwał
systematycznego prowadzenia bloga,
przygotowywania opisów
usług czy produktów,
budowania marki itp. itd.
Poza tym w SEO nierzadko
jest też tak, że pozornie proste
czynności bywają bardziej
czasochłonne od tych,
które Ty uważasz za proste.
Rada dla Ciebie
Zapytaj specjalistę SEO, po ustaleniu zakresu jego
pracy, o to, jaką ma stawkę godzinową oraz ile godzin
zamierza poświęcić miesięcznie na prace przy stronie,
a dowiesz się, ile będzie kosztować pozycjonowanie
Twojej witryny.
Jeżeli kwota jest ryczałtowa, koniecznie zapytaj, jakie
prace będą wykonywane co miesiąc.
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10. Jak się rozliczać - stawką
godzinową czy ryczałtem?

Stawka godzinowa występuje na rynku stosunkowo
rzadko i ma zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy
firmy umawiają się na okresowe konsultacje - np. co
tydzień, miesiąc czy co kwartał.

Stawka ryczałtowa dotyczy dłuższej współpracy, gdzie
firma SEO jest skłonna obniżyć stawkę godzinową, z
racji tego, że umowa jest długoterminowa.

Rada dla Ciebie
Rozliczanie godzinowe wybierz tylko wtedy, gdy
potrzebujesz co jakiś czas skonsultować swoje
pomysły w zakresie promocji strony.
W przypadku, gdy oczekujesz stałej współpracy,
wybierz model ryczałtowy, który zawsze będzie dla
Ciebie bardziej opłacalny.
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11. Ile godzin miesięcznie
zostanie poświęcone na
prace przy stronie?

Pewne prace zajmą w danym miesiącu 20 minut, ale
w kolejnym już kilka godzin.
Niekiedy wpada się na pomysł szybko, a niekiedy
dopiero po kilku godzinach. W obydwu przypadkach
dostaniesz e-maila o tej samej treści: “Proszę zrobić to
w TEN sposób”.

Specjalista SEO, podobnie jak copywriter czy prawnik,
cały czas pracuje nad strategią - a to zajmuje dużo
więcej czasu, niż możesz sobie wyobrazić.

Rada dla Ciebie
Nie rozliczaj specjalisty SEO z każdej minuty - i tak
tego nie będziesz w stanie tego sprawdzić.
Ustal zakres prac do wykonania i z tego go rozliczaj.
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12. Czy potrzebny jest firmie SEO
dostęp do Google Analytics,
Google Search Console oraz
do strony?

Dostęp do Google Search Console
(dawne Narzędzia dla Webmasterów) jest
obowiązkowy. Firma SEO musi mieć możliwość
analizowania widoczności strony w Google.
Dostęp do Google Analytics
jest wskazany - pozwala analizować ruch na stronie
oraz mierzyć skuteczność działań (pod warunkiem
skonfigurowania celów i/lub zdarzeń).
Dostęp do strony
zależy od ustalonego zakresu
współpracy - jeżeli np. firma
SEO ma zamieszczać wpisy
na blogu, to bez dostępu do
strony nie będzie w stanie
tego zrobić.

Rada dla Ciebie
Zastanów się, jakiej pomocy oczekujesz od firmy SEO
oraz zapytaj ją, jak widzi proces współpracy. Po
ustaleniu zakresu prac SEO na pewno powie Ci, jakie
dostępy są jej potrzebne do realizacji umowy.
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13. Kto odpowiada za wdrażanie
technicznych zaleceń
optymalizacyjnych na
stronie?

Część osób posiada własnego webmastera,
programistę czy grafika. Inni potrzebują wsparcia
w tym zakresie.
Przed podpisaniem umowy należy jasno ustalić, kto za
co odpowiada, aby odpowiednio zaplanować pracę.

Rada dla Ciebie
Zastanów się, jakiego wsparcia “z zewnątrz”
potrzebujesz - w tym celu zapytaj firmę SEO, jak widzi
proces współpracy.
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14. Czy mogę liczyć na analizę
konkurencji i ich działań
SEO?

Analiza konkurencji to jeden z elementów pracy firmy
SEO. Trudno jest jednak codziennie analizować
wszystkie aspekty związane z realizacją umowy.
Najczęściej analizę wykonuje się na początku
współpracy a później w zależności od potrzeb
(i Twoich oczekiwań).
Wyjątek to badanie
widoczności strony klienta
na tle konkurencji,
co jest wykonywane
cyklicznie, z reguły
raz na 2/4/6 tygodnie
(codziennie się tego nie robi).

Rada dla Ciebie
Jeżeli chcesz, aby firma SEO miała “mocno na oku”
konkurencję, ustal to przed podpisaniem umowy.
Bądź przygotowany na to, że Twoje oczekiwania
mogą wymagać zaangażowania większych zasobów,
niż planowała wcześniej to firma SEO, co może
doprowadzić do podniesienia wartości umowy.
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15. Czy mogę od firmy SEO
wymagać jakichś raportów?

Nie tylko nie możesz, ale wręcz powinieneś.
Skąd masz wiedzieć, czy wystawiona faktura ma
pokrycie w wykonanych pracach?
Wiele osób ma obiekcje
prosić firmę SEO o raport,
inni proszą o niego
dopiero, gdy czują,
że coś idzie nie tak.
Obie sytuacje
nie powinny mieć
miejsca.
Podpisując umowę
z firmą SEO musisz w każdym momencie mieć mieć
pewność, że wiesz, za co płacisz.

Rada dla Ciebie
Zasady raportowania prac ustal koniecznie PRZED
podpisaniem umowy. Miej na uwadze, że w zależności
od jego zawartości, raport może wymagać
poświęcenia kilku godzin pracy w miesiącu, co z kolei
może zwiększyć wysokość wystawianej Tobie faktury.
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16. Jaki jest plan na promocję
mojej strony?

Promocja strony powinna iść wielotorowo - rozwój
strony, aktualizacja treści (w tym prowadzenie bloga),
promocja marki, analiza konkurencji itp.
Uważaj, jeżeli firma SEO będzie chciała skupiać się na
kupowaniu linków przychodzących, ponieważ grozi to
obniżeniem pozycji Twojej strony w wyszukiwarce.

Rada dla Ciebie
Dopilnuj, aby przed podpisaniem umowy firma SEO
określiła zakres współpracy, wskazując, na czym
zamierza się skupić i dlaczego.
Działania, prowadzone w ramach umowy, muszą być
dla Ciebie w pełni zrozumiałe oraz mierzalne.
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17. Czy osoba, z którą podpisuję
umowę, będzie mnie potem
obsługiwać?

Często zdarza się, że podpisujesz umowę
z agencją, a w praktyce inna firma (podwykonawca)
odpowiada za wykonywanie prac - agencja zajmuje
się tylko raportowaniem oraz wystawianiem faktur.
Czyli podpisujesz umowę ze znaną firmą, licząc na jej
zasoby, a tymczasem opiekę nad stroną sprawuje
początkujący freelancer.

Rada dla Ciebie
Jeżeli zależy Ci na tym, aby dana firma zajmowała się
stroną internetową Twojej firmy, zażądaj wpisania do
umowy zapisu o zakazie podzlecenia pozycjonowania
Twojej strony.
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18. W jaki sposób są mierzone
efekty pracy ?

Efektem prac SEO jest realizacja poczynionych przy
podpisaniu umowy założeń, które są potem ujęte w
raportach.
Jeżeli zakres umowy obejmuje np. prace nad treścią, to
nie możesz rozliczać firmy SEO za pozycje, jakie zajmuje
strona w wyszukiwarce, ponieważ na pozycje strony w
Google wpływa
wiele czynników staż domeny w sieci,
konkurencja, szybkość
wdrażanych przez Ciebie
zaleceń firmy SEO itp.
Jeżeli ustalisz
sposób pomiaru
prac, jakie wykonuje
firma SEO, nie będziesz
mieć wątpliwości,
za co płacisz.

Rada dla Ciebie
Dopilnuj przed rozpoczęciem współpracy, aby ustalić
sposób mierzenia efektów prac. Tylko w ten sposób
będziesz mógł śledzić efekty prowadzonych prac.
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19. W jaki sposób zostaną
dobrane słowa kluczowe, na
których będziemy pracować?

Słowa kluczowe to fundament wszelkich prac
związanych z SEO, dlatego ważne jest, aby ich dobór
został dokonany w sposób jak najbardziej właściwy.
Optymalny metoda ich doboru
zaczyna się od rozmowy z klientem,
która ma na celu poznanie jego
potrzeb i oczekiwań oraz otrzymanie
listy oczekiwanych słów kluczowych.
W następnym kroku firma SEO przygotowuje swoją,
bardzo rozbudowaną, listę słów kluczowych, którą
przedstawia Klientowi do analizy, celem wybrania
takich fraz, które najlepiej opisują jego działalność.
Na koniec obie strony dopracowują listę, aby otrzymać
finalny zbiór fraz, na których będzie się bazować.
Rada dla Ciebie
Koniecznie na początku współpracy przygotuj listę
słów kluczowych, które są ważne dla Ciebie - lub
które uważasz, że są ważne.
Jeżeli oddelegujesz ten etap firmie SEO, to finalny
zestaw fraz może nie zawierać słów kluczowych
istotnych dla Twojego biznesu.
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20. Ile słów kluczowych można
pozycjonować?

Tyle, ile będzie to wskazane.
W przypadku małej firmy,
wąsko wyspecjalizowanej,
do tego działającej lokalnie,
tych słów może być kilka
lub góra kilkanaście.
W przypadku sklepu
czy portalu lista słów
kluczowych będzie
liczyła tysiące pozycji.
Nie ma tutaj żadnych ograniczeń.
Rada dla Ciebie
Stronę należy pozycjonować nie pod jakąś określoną
ilość słów kluczowych (a już na pewno nie pod
narzuconą przez firmę SEO listę), ale pod takie frazy,
które przyczynią się do wzrostu wejść na
stronę/przychodów/pozyskanych kontaktów.
Jeżeli nie dopilnujesz, aby właściwie przeprowadzić
proces doboru słów kluczowych, efekty SEO będą
rozciągnięte w czasie - lub nie pojawią się wcale.
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21. Ile linków muszę miesięcznie
pozyskać aby być wysoko
w Google?

Kiedyś odpowiedź brzmiała “im więcej, tym lepiej”.
Dzisiaj jest odwrotnie.
Strona często zwiększa swoją widoczność w Google,
ponieważ... znikają linki, które zostały pozyskane
w przeszłości w sposób sprzeczny z regulaminem
wyszukiwarki. I tak, jak kiedyś linki blokowały jej wzrost
w wynikach wyszukiwania, tak dzisiaj, w związku z ich
znikaniem, strona może “iść w górę”.

Rada dla Ciebie
Kupowanie linków pozycjonujących łamie tzw.
Wytyczne Google dla Webmasterów, niosąc za sobą
ryzyko spadku w Google.
Unikaj firm, które oferują tego typu działania w
ramach prac przy stronie.
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22. Dlaczego akurat Tobie mam
zaufać w obszarze
pozycjonowania?

To jedno z trudniejszych pytań - możesz je oczywiście
zadać, jak wcześniej, zanim w ogóle skontaktujesz się
z daną firmą, musisz coś zrobić.
Sprawdź stronę firmy - jak wygląda, czy budzi zaufanie,
czy pokazuje zespół oraz czy firma kieruje się jakąś
misją w swojej pracy.

Oceń kontakt osobisty - czy jesteś nagabywany do
szybkiego podpisania umowy, czy rozmówca interesuje
się tym, co mówisz itp.
Rada dla Ciebie
Unikaj analizy laurek i referencji na stronie firmy SEO
- tam zawsze znajdzie się to, co powinieneś zobaczyć.
Kontakty będą albo do zaprzyjaźnionych firm albo do
tych, z którymi współpraca była bezproblemowa.
Myślisz, że firma SEO pokaże "trudnych klientów"? :)
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22. Dlaczego akurat Tobie mam
zaufać w obszarze
pozycjonowania?

Zadawaj pytania typu:
“Jaki największy problem mieliście podczas współpracy
przy pozycjonowaniu strony swojego klienta?”
“Kiedy ktoś ostatnio zrezygnował z Waszych usług
i dlaczego?”

Pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj :)
Powodzenia !
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Chcesz wiedzieć
więcej?

:)

Dziękuję za uwagę

O autorze
Od 2010 roku prowadzę bloga SEO, którego założyłem
widząc ogrom problemów, z jakimi mają do czynienia
osoby próbujące promować strony w Google.
Od 2011 roku jako Product Expert wspieram ich na
oficjalnym Forum Google dla Webmasterów.
Jako właściciel firmy SEOProfi od 2008 roku pomogłem
kilkuset właścicielom zwiększyć widoczności ich stron
i sklepów w Google.
Sebastian Miśniakiewicz

Chcesz dowiedzieć się
więcej, masz pytania?
Umówmy się na
bezpłatną konsultację

Zarezerwuj termin

Uważasz ebook za przydatny?
Podziel się nim z innymi (po prostu kliknij w ikonkę :)

