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TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 1 MIESIĄC OD OTRZYMANIA

OFERTA PAKIETOWA NA POZYCJONOWANIE
W WYSZUKIWARCE GOOGLE

KILKA SŁÓW O NAS 
Firma Interprom została założona w 2005 roku. Kluczowym profilem działalności firmy jest pozycjonowanie 
stron www, kampanie linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google, projektowanie oraz utrzymywanie stron 
www i sklepów Internetowych na szybkich i niezawodnych serwerach.
Poprzez wieloletnie doświadczenie w branży internetowej, jesteśmy doświadczonymi praktykami, a nie 
wyłącznie teoretykami.

Mamy nadzieję, iż nasza oferta w pełni spełni Państwa oczekiwania i dołączą Państwo do grona, naszych 
zadowolonych Klientów.

Jesteśmy otwarci na sugestie Klientów oraz na ewentualne negocjacje zaproponowanych cen. 

Pozycjonowanie stron www (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning) jest techniką, pozwalającą 
na prawie dowolne zmiany w wynikach wyszukiwania. Najprościej mówiąc pozycjonowanie polega na takim 
dostosowaniu serwisu www, by po wpisaniu do wyszukiwarki słów/fraz kluczowych, serwis www ukazał się na jak 
najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania.
 

A) POZYCJONOWANIE STANDARDOWE 
Pozycjonowanie standardowe, polega na pozycjonowaniu słów/fraz kluczowych o dużej konkurencyjności. 
Zwykle są to pojedyncze słowa kluczowe (np. baseny) lub frazy kluczowe składające  z kilku słów kluczowych 
(np. baseny kąpielowe lub baseny kąpielowe Warszawa).

Poniżej przedstawiono pakiety standardowego pozycjonowania regionalnego oraz pozycjonowania 
ogólnopolskiego. W zaproponowanych pakietach, konkurencyjność słów/fraz kluczowych nie może przekroczyć 
1 000 000 wyników wyszukiwań w wyszukiwarce Google. 

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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Jeżeli interesuje Państwa pozycjonowanie słów/fraz kluczowych o konkurencyjności powyżej 1 000 000 
wyników wyszukiwań, wówczas dokonamy indywidualnej wyceny. W tym celu należy podać nam adres strony 
internetowej oraz słowa/frazy kluczowe. 
Na podstawie otrzymanych danych, zostanie przygotowana indywidualna oferta w dwóch wariantach. Wariant 
pierwszy zawierał będzie stały abonament dla pozycji 1-10, natomiast wariant drugi zmienny abonament dla 
pozycji 1-2, 3-6, 7-10.

     A1) POZYCJONOWANIE REGIONALNE 
Pozycjonowanie regionalne polega na pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych dowolnych fraz 
kluczowych, zawierających nazwę miejscowości lub województwa (np. baseny Warszawa, baseny 
mazowieckie). Pozycjonowanie regionalne ma na celu promocję produktów lub usług na terenie miasta lub 
województwa, w których prowadzona jest działalność. Pozycjonowanie regionalne zasięgiem może obejmować 
również sąsiednie miasta i województwa.

PAKIETY POZYCJONOWANIA REGIONALNEGO  
DLA KONKURENCYJNOŚCI DO 1 000 000 WYNIKÓW WYSZUKIWAŃ 

Pakiety pozycjonowania regionalnego, dedykowane są do firm działających regionalnie. 
Niniejsze pakiety zostały stworzone z myślą o ograniczeniu kosztów związanych z pozycjonowaniem.

NAZWA PAKIETU ABONAMENT

Pakiet regionalny 3
Zawiera:
- 3 frazy kluczowe
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

102 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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Pakiet regionalny 6
Zawiera:
- 6 fraz kluczowych
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

150 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Pakiet regionalny 12
Zawiera:
- 12 fraz kluczowych 
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

192 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Pakiet regionalny 18
Zawiera:
- 18 fraz kluczowych 
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

252 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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Pakiet regionalny 24
Zawiera:
- 24 frazy kluczowe 
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

288 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Przykład naliczenia części abonamentu na podstawie pakietu regionalnego 6
Zakładając, że:
- abonament miesięczny za 6 fraz kluczowych wynosi 150 zł.*
- posiadamy tylko jedną frazę kluczową na pozycjach 1-10 w danym miesiącu
- miesiąc posiada 30 dni, wówczas:
a) abonament miesięczny wyniesie 25 zł.* 
b) jeżeli pozycjonowana strona „wypadnie” z pozycji 1-10 choć na jeden dzień, wówczas płatność za ten
    dzień nie zostanie naliczona, a abonament  naliczony zostanie za 29 dni i wyniesie 24,16 zł.*

     * Podane ceną są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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     A2) POZYCJONOWANIE OGÓLNOPOLSKIE 
Pozycjonowanie ogólnopolskie polega na pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych dowolnych 
słów/fraz kluczowych. Procesowi pozycjonowania ogólnopolskiego podlegają zarówno pojedyncze słowa 
kluczowe np. „baseny”, jak i wielowyrazowe frazy kluczowe np. ”baseny kąpielowe”, „baseny kąpielowe 
ceny”.
Pozycjonowanie ogólnopolskie ma na celu promocję produktów lub usług na obszarze całej Polski. 

PAKIETY POZYCJONOWANIA OGÓLNOPOLSKIEGO
DLA KONKURENCYJNOŚCI DO 1 000 000 WYNIKÓW WYSZUKIWAŃ 

Pakiety pozycjonowania ogólnopolskiego, dedykowane są do firm działających na rynku ogólnopolskim. 
Niniejsze pakiety zostały stworzone z myślą o ograniczeniu kosztów związanych z pozycjonowaniem.

NAZWA PAKIETU ABONAMENT

Pakiet ogólnopolski 6
Zawiera:
- 6 słów/fraz kluczowych 
- pomoc w doborze odpowiednich słów/fraz
  kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 (żadnych innych
  opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

294 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie słowa/frazy kluczowe objęte pakietem 

przebywać będą przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Pakiet ogólnopolski 12
Zawiera:
- 12 słów/fraz kluczowych 
- pomoc w doborze odpowiednich słów/fraz
  kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 

396 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie słowa/frazy kluczowe objęte pakietem 

przebywać będą przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

Pakiet ogólnopolski 18
Zawiera:
- 18 słów/fraz kluczowych 
- pomoc w doborze odpowiednich słów/fraz
  kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

504 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie słowa/frazy kluczowe objęte pakietem 

przebywać będą przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Pakiet ogólnopolski 24
Zawiera:
- 24 słowa/frazy kluczowe
- pomoc w doborze odpowiednich słów/fraz
  kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

624 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie słowa/frazy kluczowe objęte pakietem 

przebywać będą przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Przykład naliczenia części abonamentu na podstawie pakietu ogólnopolskiego 6
Zakładając, że:

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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- abonament miesięczny za 6 fraz kluczowych wynosi 294 zł.*
- posiadamy tylko jedną frazę kluczową na pozycjach 1-10 w danym miesiącu
- miesiąc posiada 30 dni, wówczas:
a) abonament miesięczny wyniesie 49 zł.* 
b) jeżeli pozycjonowana strona „wypadnie” z pozycji 1-10 choć na jeden dzień, wówczas płatność za ten
    dzień nie zostanie naliczona, a abonament  naliczony zostanie za 29 dni i wyniesie 47,37 zł.*

     * Podane ceną są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

B) POZYCJONOWANIE SZEROKIE - "long tail" 
Pozycjonowanie szerokie dedykowane jest szczególnie dla Klientów posiadających rozbudowane strony lub 
sklepy internetowe. Jeżeli Klient posiada mniej rozbudowaną stronę internetową, oferujemy bezpłatną jej 
rozbudowę pod kątem pozycjonowania „long tail”. Metoda pozycjonowania szerokiego, polega na 
pozycjonowaniu dużej ilości słów/fraz kluczowych, które dopasowane są do oferty zamieszczonej w serwisie 
internetowym. 
W tej metodzie pozycjonowania odchodzi się od pozycjonowania na pojedyncze słowa kluczowe o dużej 
konkurencyjności, gdyż celem takiego pozycjonowania jest dotarcie do zdecydowanych Klientów, którzy 
wiedzą czego szukają.

Przykład 1
Klient niezdecydowany, poszukujący butów dla dzieci, wpisze prawdopodobnie do wyszukiwarki frazę "buty 
dziecięce". Jest to więc fraza dość konkurencyjna, a koszt i czas jej wypozycjonowania znaczy. 
W tym przypadku ma zastosowanie pozycjonowanie standardowe, oznaczone w naszej ofercie jako A).
Przykład 2
Klient zdecydowany, poszukujący butów dla dzieci, określi szczegółowo zakres poszukiwań i wpisze 
prawdopodobnie do wyszukiwarki "buty dziecięce letnie rozmiar 22". Jest to więc fraza mniej konkurencyjna, 
koszt pozycjonowania zdecydowanie niższy i czas jej wypozycjonowania zdecydowanie krótszy. W tym 
przypadku ma zastosowanie pozycjonowanie szerokie "long tail", oznaczone w naszej ofercie jako B).

Przeprowadzone badania wykazują, iż nawet do 80% sprzedaży generują frazy kluczowe, doprecyzowujące 
zakres poszukiwań.

Poniżej przedstawiamy pakiety pozycjonowania szerokiego „long tail”. Ceny pakietów pozycjonowania „long 
tail” zostały skalkulowane dla fraz kluczowych o konkurencyjności nie przekraczającej 100 000 wyników 
wyszukiwań w wyszukiwarce Google. 

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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W przypadku konieczności dodania do pakietu frazy kluczowej o konkurencyjności powyżej 100 000 wyników 
wyszukiwania, ale nie przekraczającej 1 000 000, wycena frazy kluczowej następuje według wzoru: 
koszt pojedynczej frazy w danym pakiecie x ilość wyników wyszukiwania /100 000

Jeżeli interesuje Państwa pozycjonowanie słów/fraz kluczowych o konkurencyjności powyżej 1 000 000 
wyników wyszukiwań, wówczas dokonamy indywidualnej wyceny na podstawie warunków zarezerwowanych 
dla pozycjonowania standardowego. 

PAKIETY POZYCJONOWANIA SZEROKIEGO - „long tail”
DLA KONKURENCYJNOŚCI DO 150 000 WYNIKÓW WYSZUKIWAŃ 
Pakiety pozycjonowania szerokiego dedykowane są szczególnie dla firm, którym zależy na dotarciu do 
klientów zdecydowanych, którzy stosują frazy kluczowe, doprecyzowujące zakres poszukiwań.

NAZWA PAKIETU ABONAMENT

Pakiet „long tail” 50
Zawiera:
- 50 fraz kluczowych
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

150 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Pakiet „long lail” 100
Zawiera:
- 100 fraz kluczowych
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 

200 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Pakiet - „long tail” 150
Zawiera:
- 150 fraz kluczowych
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

255 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

Pakiet - „long tail” 200 
Zawiera:
- 200 fraz kluczowych
- pomoc w doborze odpowiednich fraz kluczowych 
- płatność tylko za pozycje 1-10 
  (żadnych innych opłat)
- darmową optymalizację strony pod kątem
  pozycjonowania 
- dostęp do monitoringu pozycji 
- miesięczny raport wraz z kosztorysem na e-mail
- umowę na 12 miesięcy

300 zł.*
Maksymalny abonament miesięczny

Abonament płatny w całości tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
wszystkie frazy kluczowe objęte pakietem przebywać będą 

przez cały miesiąc na pozycjach 1-10
w wyszukiwarce Google

     * Podane ceną są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
   
                           

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym

Strona 9 z 10

http://www.interprom.pl/
mailto:bok@interprom.pl


Interprom, 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96
Infolinia: (22) 10 10 1 10, Pn.-Pt. 8.00-16.00 
NIP: 799-181-38-47, Regon: 140277121
www.interprom.pl, e-mail: bok@interprom.pl

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 1 MIESIĄC OD OTRZYMANIA

Demo monitoringu pozycji dostępne jest pod: 
www.interprom.pl   > Panel Klienta > Monitoring pozycji  
login: demo123, hasło: demo123    

REKLAMA NA MAPACH GOOGLE 
ZARZĄDZANIE JEDNYM ADRESEM FIRMY 
Okres rozliczeniowy Cena
Abonament miesięczny 32 zł.* 

Abonament roczny 249 zł.* 

Zamawiając pozycjonowanie – zarządzanie GRATIS ! 0 zł.* 
W przypadku zlecenia zarządzania większą ilością adresów na mapach Google, ceny ustalamy indywidualnie.

     * Podane ceną są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
                                  

Proponujemy Państwu również kampanie linków sponsorowanych w 
wyszukiwarce Google w bardzo atrakcyjnych cenach. 
Linki sponsorowane są doskonałym uzupełnieniem pozycjonowania. Jeżeli są 
Państwo zainteresowani ofertą na linki sponsorowane, prosimy o kontakt z 
naszym działem handlowym.

   Nazwy Google oraz Google Analytics są własnością Google Ltd i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszystkie inne nazwy, które zostały zawarte w niniejszej ofercie należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu informacyjnym
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