
 

Oferta - pozycjonowanie 
We współczesnym świecie coraz większą rolę w kontaktach z klientami czy partnerami handlowymi odgrywa Internet.  

Olbrzymia grupa konsumentów wyszukuje w sieci informacji o firmach, towarach, usługach. 

Najprostszym narzędziem ułatwiającym ten cel są wyszukiwarki, jednak 90% klientów przegląda tylko pierwsze trzy strony z 
wyników wyszukiwania, nie zaglądając głębiej! 

Wniosek jest prosty... Jeżeli nie jesteś na jednej z pierwszych trzech stron wyników wyszukiwania to tak jakby nie było 
Ciebie i twojej firmy w ogóle w Internecie!!! Jeżeli nie ma Ciebie w Internecie, to tak jakbyś przestał się liczyć w biznesie. 

Pozycjonowanie to domena firmy Interwork Technologies, która istnieje po to, abyś znalazł się na pierwszej stronie w 
wynikach wyszukiwania pod wskazanym słowem czy frazą, co równoznaczne jest z sukcesem Twoim i Twojej firmy!!! 

Daj się wypozycjonować i nie martw się o sukces... Już nie musisz!!! 
 
Firma Interwork Technologies zajmuje się szeroko pojętym marketingiem internetowym, znanym pod bardziej 

fachową nazwą "e-marketing" lub "SEM" (Search Engine Marketing). Swoją ofertę handlową kierujemy do tych firm, które 
chciałyby odnieść sukces także poprzez Internet. 
 

25% polaków regularnie korzysta z tego źródła informacji, ponad 90% firm szuka kontrahentów w sieci. To znak, że 
Internet to niezliczone możliwości znalezienia odbiorcy dla swojej usługi czy produktu. My również z tego korzystamy… 
 

Większość właścicieli, prezesów, dyrektorów firm nie zdaje sobie sprawy z korzyści, jakie mogą płynąć z dobrej 
widoczności w Internecie. Właśnie ten element odpowiedzialny jest za sukces, który możecie Państwo osiągnąć z naszą 
pomocą!!! 

Prowadzimy działania, których celem jest spopularyzowanie strony naszego klienta, co w realny sposób przekłada się na jego 
sukces w biznesie (zwiększenie oglądalności strony internetowej). 

W skład pozycjonowania stron wchodzi: 

Badanie konkurencji,  

Analiza SWOT firmy,  

Analiza strony klienta,  

Keyword Research (pomoc w doborze słów kluczowych),  

Optymalizacja serwisu klienta,  

Pozycjonowanie strony zgodnie z umową,  

Analiza statystyk,  

Okresowe raporty pozycji,  

Utrzymanie wypozycjonowanej strony w ustalonym przedziale pozycji.  

 

Naszym klientom oferujemy także kampanie reklamowe w Internecie, akcje banerowe, linki sponsorowane oraz badanie 
konkurencji (tzw. audyt). 
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Czym się wyróżniamy na rynku?  

Codziennie pracujemy nad tym, aby strona naszego klienta była na 1 miejscu w wynikach wyszukiwania pod danym 
słowem / frazą. Jednak my tego nigdy nie gwarantujemy, bo tego nie można zagwarantować. Umieszczamy w umowie zapis – 
"Pierwsza dziesiątka" lub "Miejsca 1-10". Zbyt dużo jest czynników niezależnych od nas, abyśmy mogli dać taką gwarancję. 
Przy nawet bardzo atrakcyjnych słowach (np. ponad 1.000.000 wyświetleń) jesteśmy w stanie doprowadzić powierzony nam 
serwis do miejsc 1-10, ewentualnie 1-20. To wymaga czasu, ale my ten czas staramy się optymalizować.  

Dlaczego dążymy do tego, aby serwis klienta był na miejscu nr 1?  

To proste. Gdy serwis klienta jest wysoko w wynikach, odwiedza go dużo osób, co za tym idzie zyskuje nabywców na 
swoje usługi i produkty. Większy ruch to większy zysk. Im większy zysk tym większe zaufanie do nas i do usług jakie 
świadczymy. Klient świadomy z korzyści jakie mu przyniosło pozycjonowanie kliku słów z pewnością będzie chciał zamówić ich 
więcej, żeby powiększyć swój zysk. Dzięki pozycjonowaniu większej ilości słów zyskujemy także my… I to podwójnie!!!  
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Cena i termin realizacji:  Cena i termin realizacji:  

Często klienci nas pytają czy pozycjonowanie jest drogie? W tym momencie następuje konsternacja i oczekiwanie na 
magiczną liczbę. Realizacja projektu, jego cena, zależy od wielu czynników takich jak:  
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siła konkurencji,  

ilość słów kluczowych oraz ich popularność,  

aktualna pozycja w wyszukiwarce.  
 

Pozycjonowania strony jest procesem długoterminowym. Nie oszukujemy naszych klientów mówiąc, że będą pierwsi 
w miesiąc. Zbyt dużo zależy od indexacji przez robota Google. Oczywiście ważne też są słowa, które mamy pozycjonować. Im 
większa konkurencja pod danym słowem, tym więcej pracy nas czeka, a co za tym idzie czas realizacji może być dłuższy. My 
tylko możemy zrobić wszystko co w naszej mocy aby ten proces był optymalny. 
 

Na życzenie klienta sporządzamy kalkulację obejmującą oba w/w czynniki kluczowe dla indywidualnego procesu 
pozycjonowania. Każdy klient jest traktowany w sposób indywidualny, ponieważ pragniemy zaspokoić w 100% jego 

oczekiwania co do prezentowanej przez nas oferty!  
 
 
 
 
Lista przykładowych realizacji: 
 

Klient Słowo kluczowe Miejsce Wyszukiwarka 

www.faleza.pl hotele jastrzębia góra 1 www.google.pl 

www.faleza.pl szkolenia nad morzem 5 www.google.pl 

www.tent.com.pl hale namiotowe 3 www.google.pl 

www.turystyka.org.pl wakacje nad morzem 6 www.google.pl 



www.turystyka.org.pl 
domki nad morzem 6 www.google.pl 

www.findrew.pl podkłady kolejowe 2 www.google.pl 

www.naszatv.pl telewizja lokalna 1 www.google.pl 

www.naszatv.pl reklama w telewizji 3 www.google.pl 

www.arahotel.pl konferencje nad morzem 6 www.google.pl 

www.seenet.pl tworzenie stron 4 www.google.pl 

www.kaluzny.com.pl producenci nici 4 www.google.pl 

www.krs-online.pl krs 1 www.google.pl 

www.zakreceni.pl zdjecia 5 www.google.pl 

www.emed.pl elektrochirurgia 1 www.google.pl 

www.mega.inowroclaw.pl podpory budowlane 4 www.google.pl 

www.mega.inowroclaw.pl wynajem rusztowań 5 www.google.pl 

www.gardenplanet.pl portal ogrodniczy 3 www.google.pl 

www.e-naczynia.pl garnki 2 www.google.pl 

 
 
 
 

 

 

 
W CELU UZSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU 

TELEFONICZNEGO Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA LUB ODWIEDZENIA NASZEJ 
STRONY INTERNETOWEJ. 

 
INTERWORK TECHNOLOGIES 

Ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych 
Tel.: (+48 74) 847 67 24, Fax.: (+48 74) 646 00 04 

Czynne: Pn. – Pt. w godz. od 8 do 15 
www.interwork.pl, biuro@interwork.pl
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