
Potrzebujesz wysokiej jakości tekstów na swoją stronę internetową?

Polecamy wielojęzyczną agencję copywriterską E-MULTICONTENT, specjalizującą się w

webwritingu oraz treściach dla e-commerce. Poniżej umieszczam opis standardowej oferty i

zakres cenowy oraz namiary na właściciela/managerów firmy.

TREŚCI NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Teksty stanowią jeden z najistotniejszych elementów każdej strony internetowej, a zarazem

istotną część strategii wizerunkowej i komunikacyjnej każdej firmy. Odpowiednio napisane

treści nie tylko w klarowny i rzetelny sposób przekazują informacje na temat oferty, misji i

wartości marki, ale przekładają się na przychylność wyszukiwarki Google i otwierają szersze

perspektywy na dotarcie do nowych klientów. Agencja e-multicontent przygotowuje teksty na

stronę główną, do podstawowych zakładek „O nas”, „Oferta”, „Realizacje”, a także wpisy na

blog i do sekcji „Aktualności”. Tworzy również tzw. microcopy, jak: zachęta do zapisania się

do newslettera, treści na pop-upy, instrukcje, hasła CTA (Call to Action).

LP USŁUGA CENA NETTO DŁUGOŚĆ TEKSTU
(LICZBA ZNAKÓW)

1. tekst w języku polskim od 100 zł za tekst od 2000 do 2500 zzs

2. tekst w językach obcych od 200 zł za tekst od 2000 do 2500 zzs

3. wpisy blogowe w języku polskim od 200 zł za tekst od 3000 do 4000 zzs

4. wpisy blogowe w językach obcych od 300 zł za tekst od 3000 do 4000 zzs

5. microcopy w języku polskim od 10 zł za tekst od 50 do 200 zzs

6. microcopy w językach obcych od 20 zł za tekst od 50 do 200 zzs

*Wszystkie treści pisane są tzw. językiem korzyści, dostosowane do grupy docelowej i

zoptymalizowane pod SEO. Materiały mogą zostać przygotowane w aż 20 różnych językach.

Ostateczne ceny uzależnione są od długości tekstu, wybranego języka i branży.



TREŚCI DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH

Opisy produktów i kategorii w sklepie internetowym przekazują wszystkie niezbędne

informacje o produktach i zastępują kupującym możliwość obejrzenia ich na żywo,

dotknięcia, przyjrzenia się detalom, a w przypadku odzieży również przymierzenia.

Sprawiają także, że sklep „lubią” roboty wyszukiwarki Google, traktują stronę jako

wartościową i chętniej pokazują ją osobom, szukających w sieci podobnych produktów.

Copywriterzy i native speakerzy e-multicontent przygotowują skuteczne opisy produktów i

kategorii dla sklepów internetowych, a także dostosowane do wymogów marketplace’ów, np.

platform sprzedażowych Allegro, Amazon czy eBay.

LP USŁUGA CENA NETTO DŁUGOŚĆ TEKSTU
(LICZBA ZNAKÓW)

1.
Opisy produktów w języku polskim od 30 zł za tekst Do 1000 zzs

2.
Opisy produktów w językach obcych od 50 zł za tekst Do 1000 zzs

3.
Opisy kategorii w języku polskim od 100 zł za tekst Od 1500 do 2000 zzs

4.
Opisy kategorii w językach obcych od 200 zł za tekst Od 1500 do 2000 zzs

*Wszystkie treści (bez względu na język) dostosowane są do grupy docelowej i

zoptymalizowane pod SEO. Ostateczne ceny uzależnione są od długości tekstu, liczby

opisów, wybranego języka i branży.



GOTOWE PAKIETY DLA E-COMMERCE

Pakiet dla e-commerce to 3 autorskie propozycje e-multicontent, dostosowane do potrzeb

zarówno początkujących, jak i doświadczonych sklepów internetowych. Zawierają w sobie

gotowy zbiór treści, niezbędnych na stronie każdego sklepu internetowego.

Pakiet

„Na dobry początek”

Pakiet

„Czas na zmiany”

Pakiet

„Zwycięzca bierze wszystko”

- indywidualna konsultacja ze
specjalistą ds. content
marketingu

- do 15 opisów produktów do
1000 zzs

- do 3 opisów głównych
kategorii produktowych do
2000 zzs

- indywidualna konsultacja ze
specjalistą ds. content
marketingu

- audyt dotychczasowych treści
i wskazówki, dotyczące ich
poprawy

- do 30 opisów produktów w
lub korekta do 50 istniejących
opisów do 1000 zzs

- do 7 opisów głównych
kategorii produktowych do
2000 zzs

- indywidualna konsultacja ze
specjalistą ds. content
marketingu

- audyt dotychczasowych treści
i wskazówki, dotyczące ich
poprawy

- 50 opisów produktów lub
korekta do 70 istniejących
opisów do 1000 zzs

- do 10 opisów głównych
kategorii produktowych

- 3 blogowe wpisy eksperckie,
powiązane tematycznie z
ofertą sklepu do 4000 zzs

Cena od 800 zł netto Cena od 1500 zł netto Cena od 2800 zł netto

Jeżeli każdego tygodnia lub miesiąca poszerzasz asortyment o kilkanaście, kilkadziesiąt, a

nawet kilkaset nowości lub też regularnie potrzebujesz określonej liczby opisów w różnych

językach to e-multicontent może specjalnie dla Ciebie przygotować INDYWIDUALNY
PAKIET ABONAMENTOWY (np. 1000 opisów w ciągu 3 miesięcy, +/-50 opisów co tydzień

przez pół roku lub 10 opisów tygodniowo, ale w 5 różnych językach).
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