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Opis przedmiotu zamówienia

Pozycjonowanie Toruń - skuteczna
Agencja SEO BrandRise
Skuteczne Pozycjonowanie Toruń to branża naszej agencji BrandRise, na której
znamy się jak mało kto. Specjalizacja naszej ﬁrmy to lokalne pozycjonowanie oparte
o jednoczesne współtworzenie wizytówki Google oraz strony Internetowej. Takie
połączenie pozwala na wyświetlenie się w wynikach wyszukiwania 2 razy. Zarówno
w mapach Google jak i w organicznych wynikach wyszukiwania. Więcej zajętego
miejsca w wyszukiwarce równa się większej ilości kliknięć i sprzedaży. Dobrze
wykonane pozycjonowanie stron jest doskonałym motorem napędowym dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Mowa o optymalizacji stron dla sektora MŚP - lokalne seo
kuajwsko-pomorskie.

Jak wygląda efekt? Pozycjonowanie Toruń daje
radę.
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W ten sposób prezentuje się efekt dobrego pozycjonowana strony w Toruniu. Dobrze
wypozycjonowana jest też wizytówka Google oraz karuzela wizytówek, na samej
górze wizytówki. Skutecznie przeprowadzona kampania lokalnego pozycjonowania
pozwoliła na wyświetlenie przedsiębiorstwa w aż 3 miejscach:
1 miejsce osiągnięte na samym szczycie wyników wyszukiwania
3 miejsce zajęte w mapach Google Maps w mieście Toruń
1 Pierwsze miejsce osiągnęliśmy też dla naszej strony Internetowej
Pozycjonowanie stron Toruń jest bardzo skuteczne, dzięki skutecznej kampanii SEO
udało się zdominować wyniki wyszukiwania. Teraz większość kluientów
zainteresowana hydrauliką siłową w Toruniu stradia na stronę Internetową oraz
wizytówkę naszego klienta. Pozycjonowanie na wiele takich fraz daje spore
możliwości w promowaniu lokalnej Marki. Strona, która osiągnie wysokie pozycje na
lokalnym rynku, działa jak agent sprzedażowy, który przez cały tydzień pracuje nad
pozyskaniem klienta dla Twojego przedsiębiorstwa.
Zwiększenie widoczności w wyszukiwarce Google, a przy tym wzrost lokalnego
przedsiębiorstwa można uzyskać w stosunkowo prosty sposób. Naszym zadaniem

5

jako Agencji SEO jest pozycjonowanie Toruń. Cały proces SEO odbywa się w
miesięcznych cyklach, kiedy to dbamy o: odpowiednią treść na Twojej wizytówce i
stronie, dobrą optymalizację oraz linki, które nadają autorytet i zaufanie w oczach
wyszukiwarek Internetowych.

Pozycjonowanie Toruń pokazujemy jak wygląda
cały proces.
1. Keyword Research - proces wyszukiwania najbardziej korzystnych fraz
2. Zaprojektowanie strony WWW
3. Zaplanowanie content marketingu - wstawienie dobrze zoptymalizowanych
artykułów na stronę Internetową
4. Optymalizacja Strony internetowej - aspekty techniczne i naprawa błędów
5. Pozyskanie odpowiednich linków dla strony
6. Osiągnięcie wysokich pozycji
7. Comiesięczna praca nad rozwojem strony i powiększanie bazy rankujących słów
kluczowych oraz puli klientów Twojej ﬁrmy

Agencja SEO Toruń i kujawsko-pomorskie
BrandRise to skuteczna Agencja SEO działająca w naszym mieście. Jesteśmy
wyspecjalizowaniu w lokalnym pozycjonowaniu. Na co dzień sprawiamy, że
wizytówki Google oraz strony naszych klientów pojawiają się wyżej w organicznych
wynikach wyszukiwania. Takie działanie to pozycjonowanie, optymalizacja SEO.
Dzięki skutecznemu rankowaniu stron otrzymujemy potężne narzędzie, zdolne aby
zapewnić długotrwały wzrost Twojej marki. Poniżej znajduje się screen pokazujący
na jakich elementach strony wyszukiwania skupia się Agencja SEO BrandRise.
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Wynikiem pozycjonowania stron są wysokie pozycje zarówno wizytówki w mapach
jak i strony Internetowej. Jeśli mowa o pozycjonowaniu lokalnym (nie tylko Toruń)
najważniejsze są wyniki Google Moje Firma(wizytówka Google). Tego rodzaju wyniki
znajdują się najwyżej i pojawiają się tylko podczas wyszukania lokalnych słów
kluczowych. Dzięki temu zgarniają najwięcej kliknięć (CTR) od potencjalnych
klientów ntomiast nie należy zapominać o stronie. Pozycjonowanie Toruń optymalizacja jest bardzo ważna ponieważ wpływa na pozycje samej wizytówki.
Kolejną zaletą stron internetowych jest też to, że pozwalają na krajowy zasięg
kampanii marketingowej. Czyli tam gdzie wizytówki Google już się nie wyświetlają
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Strona naszej wizytówki wypozycjonowanej w
mapach Google
BrandRise | Pozycjonowanie Stron Toruń, Strony Internetowe,
Strony WWW, agencja SEO
CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
Usługi reklamowe i marketingowe
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