CONTENT AGENT

CENNIK
COPYWRITING & CONTENT WRITING
Artykuły i poradniki - od 45 zł za 1000 zzs
Teksty na strony www - od 750 zł (na wszystkie
podstrony)
Maile i newslettery - od 100 zł za tekst do mailingu lub
przygotowanie newslettera
Strony internetowe - od 900 zł za opis strony
Opis produktów - od 25 zł za 1000 zzs
Teksty na ulotki, katalogi, broszury i foldery reklamowe
od 150 zł za sztukę
Nazwy, hasła, slogany - od 350 zł
Prowadzenie bloga firmowego - od 500 zł za miesięczną
obsługę
Teksty SEO - od 25 zł za 1000 zzs
Opisy kategorii - od 25 zł za 1000 zzs
Treści do SM - od 50 zł za wpis, post, tekst reklamy
Teksty sprzedażowe - wycena indywidualna
Teksty na strony landing page - od 350 zł za stronę
Korekta tekstów od 25 zł za 1000 zzs
Artykuły sponsorowane - od 45 zł za 1000 zzs
Teksty do ofert 350 zł za sztukę
Inne teksty lub pełna obsługa - wycena indywidualna
Ceny w zł
wyrażone netto
„zzs” oznacza
„znaków ze
spacjami”
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CONTENT AGENT

CENNIK
TWORZENIE WITRYN INTERNETOWYCH
Analiza marketingowa potrzeb Zleceniodawcy:
Rozpoznanie modelu biznesowego zleceniodawcy,
zdefiniowanie jego klienta i określenie sposobów
komunikacji, określenie zadania strony i zdefiniowanie
sukcesu - od 450 zł;
Przygotowanie filarów komunikacji marketingowej,
wartości firmy zleceniodawcy, komunikatów
marketingowych, adresatów komunikacji - od 450 zł
Określenie katalogu typu treści jaka ma być tworzona na
stronie, jej modelu dystrybucji, specyfiki emocjonalnej
(ton głosu), wartości jakie ma przekazywać - od 450 zł;
Analiza witryn internetowych konkurencji Zleceniodawcy,
wybranie najlepszych praktyk, implementacja do projektu
- od 450 zł;
Określenie strategii SEO, zdefiniowanie działań w krótkiej
(kwartał), średniej (rok) i długiej perspektywie (ponad rok)
- od 450 zł;

Ceny w zł
wyrażone netto
„zzs” oznacza
„znaków ze
spacjami”

www.content-agent.pl
firma@content-agent.pl
600 912 643

HC-Digital
Hubert Czajowski
ul. Burgundzka 45/2,
30-383 Kraków
VAT 549-20-98-590

CONTENT AGENT

CENNIK
TWORZENIE WITRYN INTERNETOWYCH
Budowa witryny:
Wycena realizacji projektu - bezpłatnie;
Wybór lub stworzenie szablonu strony, wybór lub
stworzenie grafik, zdjęć, obrazów widocznych na stronie,
przygotowanie wersji roboczej - od 1350 zł
Przygotowanie treści na stronę (opis firmy, podstawowe
wartości, oferta, kluczowe przewagi, cennik, kontakt) oraz
trzech pierwszych wpisów blogowych - od 900 zł
Implementacja witryny:
Działania administracyjne (adres www, komunikacja,
zgłoszenie do wyszukiwarki, uruchomienie narzędzi
analitycznych) - od 450 zł;
Połączenie witryny z wybranymi platformami Social
Media - 250 zł;
Poprawki lub zmiany, usprawnienia, modyfikacje projektu
- od 150 zł;
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CONTENT AGENT

CENNIK
TWORZENIE WITRYN INTERNETOWYCH
Administracja witryną:
Budowa zaplecza linkowego, wspieranie dobrej pozycji w
wyszukiwaniach - 450 zł /m;
Tworzenie i dobór treści pod kątem SEO - 450 zł / m;
Przygotowanie treści w Social Media - od 450 zł / m;
Działania administracyjne w obszarze G-Suite - od 250 zł
/ m;
Miesięczne raportowanie - 150 zł / m;

POZOSTAŁE USŁUGI MARKETINGOWE
Typizacja klienta, analiza bieżących potrzeb, aktualizacja
danych - od 450 zł / m;
Badanie satysfakcji klienta, raportowanie - od 450 zł / m;
Zarządzanie reputacją Zleceniodawcy w internecie - od
450 zł / m;
Przygotowanie indywidualnego projektu badawczego wycena na żądanie;
Przygotowanie okresowych raportów branżowych i
newsletterów - wycena na żądanie;
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