
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

COPYWRITING
Dodawanie  wartościowych  merytorycznie  i  atrakcyjnych  stylistycznie  tekstów  na

stronę internetową pomaga w naturalny sposób budować relacje z potencjalnymi klientami.
Ponadto branżowe artykuły dostarczają praktycznych informacji na temat usług i produktów
proponowanych przez Państwa firmę oraz skutecznie pozycjonują stronę w wyszukiwarkach,
co przekłada się na pozyskanie nowych kontrahentów.

SPACE4BASE – COPYWRITER ONLINE

Do  każdego  tekstu  podchodzimy  indywidualnie,  by  uniknąć  niechcianej
szablonowości.  Zależy  nam,  by  przygotowywane  dla  Państwa  teksty  przykuwały  uwagę
odbiorcy,  a  jednocześnie  przekazywały  treści  w  przejrzysty  sposób.  Zlecenia  zawsze
wykonujemy terminowo i zgodnie z przesłanymi wytycznymi.  Teksty po Państwa uwagach
poprawiamy niezwłocznie i rozliczamy się za końcową, ostateczną ilość znaków ze spacjami.
Poniżej przedstawiamy cennik naszych usług z podziałem na poszczególne kategorie tekstów.

CENNIK

 Teksty preclowe 6zł / 1000 zzs

 Teksty zapleczowe           11zł / 1000 zzs

 Teksty SEO           21zł / 1000 zzs

 Opisy produktów           16zł / 1000 zzs

 Opisy kategorii                   18zł / 1000 zzs

 Artykuły blogowe           18zł / 1000 zzs

 Artykuły sponsorowane                     24zł / 1000 zzs

 Teksty specjalistyczne           19zł / 1000 zzs

 Teksty eksperckie           30zł / 1000 zzs

 Korekta opisów 9zł / 1000 zzs

 Teksty w języku angielskim          +5zł / 1000 zzs 

    do stawki podstawowej

Podane ceny to dla nas kwoty brutto, ponieważ nie jesteśmy płatnikami VAT.

www.space4base.com.pl

http://www.space4base.com.pl/


PORTFOLIO

 Tekst SEO: Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon

https://ciekawecv.pl/blog/rozmowa-kwalifikacyjna-przez-telefon/

 Tekst SEO: Agencja pracy za granicą – Katowice

https://www.hotistin.com/agencja-pracy-za-granica-katowice/

 Tekst specjalistyczny: Na co zwracać uwagę wystawiając ogłoszenie motoryzacyjne

https://www.motoapp.pl/blog/na-co-zwracac-uwage-wystawiajac-ogloszenie-
motoryzacyjne/

 Opis kategorii: Praca spawacz zagranica

https://inserv.com.pl/praca/spawacz/

 Artykuł blogowy: Co kupić na Pierwszą Komunię Świętą?

https://www.zaklad-zlotniczy.pl/co-kupic-na-pierwsza-komunie-swieta/

 Artykuł blogowy: Jak czyścić biżuterię domowymi sposobami

https://www.zaklad-zlotniczy.pl/jak-czyscic-bizuterie-domowymi-sposobami/

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sandra Mirek

tel. 739 271 001

s.mirek  @space4base.com.pl  
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