
Potrzebujesz tekstów i tłumaczeń ?
Dobrze dobrane teksty sprzedają. Potrzebujesz efektywnych tekstów? Polecamy

firmę ILS Content & Translation, która dostarcza genialne teksty sprzedażowe, ale

też budujące markę. Dzięki idealnie dobranym słowom poprawisz widoczność

witryny. Ważne, aby treści były zgodne z polityką Google, zasadami SEO,

webwritingu i eyetrackingu. Dzięki temu łatwo będzie znaleźć Twoją firmę w sieci w

wynikach wyszukiwania. Ale to nie wszystko. ILS oprócz profesjonalnych tekstów,

dostarcza także perfekcyjne tłumaczenia we wszystkich językach świata. Jeśli

planujesz eksport swoich usług lub produktów, ILS doskonale zadba o Twój biznes

za granicą.

Oferowane treści:
1. Ponadprzeciętne teksty na strony internetowe,

2. Różnorodne opisy produktów,

3. Wartościowe teksty na blogi,

4. Microcopy - obsługę social mediów, która jest spójna z www

5. Nietuzinkowe teksty do artykułów, broszur ulotek.

Wszystkie teksty są oparte na języku korzyści. Dzięki temu wspierają komunikację z

Klientem. Poza tym odpowiednio dobrane pod SEO przekładają się na przychylność

wyszukiwarki Google i pomagają zdobyć nowych klientów poprzez wysoką pozycję

w wynikach wyszukiwania. Treści są także adekwatne do potrzeb Klienta. Nad

perfekcją czuwają copywriterzy, którzy specjalizują się w danych branżach. Inny

copywriter pisze teksty dla branży automotive, inny dla beauty, a jeszcze inny dla

technology.

Jaka długość tekstu?
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.

Trzeba tekst również dostosować do wymogów marketplace’ów, np. platform

sprzedażowych Allegro, Amazon czy eBay.



COPYWRITING CENA NETTO
(DŁUGOŚĆ TEKSTU - LICZBA ZNAKÓW ze spacjami - zzs)

LP USŁUGA CENA NETTO DŁUGOŚĆ TEKSTU

(LICZBA ZNAKÓW)

1. tekst w języku polskim od 49 zł za tekst 500 zzs

2. tekst w językach obcych: angielski,

rosyjski, czeski, słowacki, niemiecki,

rumuński, włoski, węgierski,

ukraiński, białoruski

od 100 zł za tekst 500 zzs

3. inne języki od 120 zł za tekst 500 zzs

4. opisy produktów w języku od 39 zł za tekst 500 zzs

5. wpisy blogowe w języku polskim od 180 zł za tekst od 3000 do 4000 zzs

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

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

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

zoptymalizowane pod SEO.

TŁUMACZENIA CENA NETTO za 1800 zzs

LP JĘZYK CENA NETTO

1. j. angielski 36 zł za tekst

2. j. niemiecki 38 zł za tekst

3. j. francuski 38 zł za tekst

4. j. włoski 50 zł za tekst



5. j. ukraiński 45 zł za tekst

6. j. rosyjski 37 zł za tekst

7. j. węgierski 57 zł za tekst

8. j. rumuński 63 zł za tekst

9. bułgarski 59 zł za tekst

10. j. czeski 55 zł za tekst

11. j. słowacki 55 zł za tekst

Przy stałej współpracy tłumaczeniowej Klienci zawsze zyskują rabaty ze względu na pamięć

tłumaczeniową i powtarzające się słowa.

NASZE SPECJALIZACJE

1. Prawo i finanse

2. Business

3. Human Resources

4 .Przemysł • Technologia

5. Inżynieria przemysłowa

6. Energetyka

7. E-Commerce & Marketing

8. Lokalizacja www & IT

9. Militaria & obrona

10. Transport & Infrastruktura



KORZYŚCI DLA CIEBIE

• Wszystkie języki świata

• Budowanie pamięci tłumaczeń

• Tworzenie baz terminologicznych

• Zapewnienie jakości

• Dostępność do ponad 2000 tłumaczy z całego świata

• Zespół specjalistów branżowych

• Dedykowany firmie stały PROJECT MANAGER

• Możliwość tłumaczenia w ponad 50 formatach plików

• Stały monitoring i audyt zleceń

• Optymalny czas realizacji

• Priorytetowa realizacja zamówień

• 100% poufności wszelkich informacji

• Realizacja tłumaczeń w dzień i w noc

W tych obszarach jesteśmy dla Ciebie:

• treści na www

• audyt stron www

• landing page

• blogi firmowe

• artykuły wertykalne

• artykuły specjalistyczne i poradniki

• treści na media społecznościowe

• teksty do ofert

• treści do e-maili i newsletterów



• stała obsługa copywriterska

• opisy produktów

• treści reklamowe m.in. ulotki, katalogi

Co otrzymujesz:
Ponadprzeciętny content w naszym wydaniu, który genialnie sprzedaje i buduje

Twoją markę. Profesjonalnie dopasowane teksty przez dedykowane grupy

copywriterów z Polski i całego świata. Dzięki idealnie dobranym słowom poprawisz

widoczność witryny. Tworzone przez nas treści są zgodne z polityką Google,

zasadami SEO, webwritingu i eyetrackingu.

Jak Cię widzą inni?
Warto zadbać, by grafiki określające Twoją firmę były spójne oraz konsekwentnie i

skrupulatnie przygotowywane. Pomagamy także w projektowaniu graficznym dla

biznesu. Projekt zawsze wyceniany jest rzetelnie - czyli indywidualnie po poznaniu

Twoich oczekiwań.

Najwyższą jakość tłumaczeń zapewniamy dzięki:

• ISO 9001 (Quality Management System)

• ISO 17100 (Requirements for Translation Services)

• TSM zgodny z KAIZEN INSTITUTE

Obszary naszego działania:

1 .Tłumaczenia

2. Korekta i post-edycja

3. Pamięci tłumaczeń

4. Lokalizacja

5. Tłumaczenia marketingowe



6. Bazy terminologiczne

ILS Content& Translation

Anna Ryman-Czarnecka Content Marketing Manager

662 239 499 anna.ryman@ilscontent.com

Przy kontakcie prosimy o powołanie się na Viral Code, gdyż ILS musi od nas

otrzymać wytyczne jakie teksty są potrzebne pod ustaloną strukturę i funkcjonalność

sklepu.


