POZYCJONOWANIE STRON RZESZÓW
Pozycjonowanie to kompleksowe działania zmierzające do zwiększenia pozycji wybranej
strony w popularnych wyszukiwarkach internetowych na wybrane przez klienta słowa kluczowe.
Firma Mestengo od wielu lat zajmuje się pozycjonowaniem stron zarówno w całej Polsce
jak i lokalnych, należących do firm mających swoją siedzibę jak i działających na terenie całego
Rzeszowa czy Podkarpacia.
Nasze działania zmierzają do zwiększenia nie tylko pozycji, ale i świadomości marki.
Staramy się nie tylko skupiać na podwyższaniu pozycji na wskazane przez Klienta słowa kluczowe,
ale także budować jego markę, sprawiać że potencjalni klienci zapamiętają firmę, a jej nazwa utkwi
im na stałe w pamięci.
Na obecną chwilę skupiamy się na pozycjonowaniu w wyszukiwarce Google, która od
wielu lat wiedzie prym na całym świecie zgarniając prawie 95% ruchu z wyników wyszukiwania.
Jednak nie zapominamy o wyszukiwarkach takich jak Onet.pl czy Bing.com, które również mogą
stać się cennym źródłem ruchu dla Naszych Klientów.

Ile oczekuje się na efekty?
Tutaj sprawa wygląda różnie, na efekty niekiedy trzeba czekać od kilku miesięcy, a nawet i
ponad rok jeśli trafimy na bardzo konkurencyjne frazy, a firmy które są potencjalną konkurencją dla
naszego Klienta pozycjonują się już od wielu miesięcy.
Dlatego często najlepszym rozwiązaniem jest pozycjonowanie „long tail” albo
pozycjonowanie lokalne wynikające z działalności danej firmy, gdyż jak wiadomo nie każda swoim
zasięgiem obejmuje cały kraj i wiele małych przedsiębiorstw działa obecnie lokalnie, skupiając się
na wybranym województwie bądź powiecie.

Zagrożenia związane z pozycjonowaniem
Już na etapie planowania kolejnych działań staramy się uświadomić Klientom jakie ryzyko
wiąże się z rozpoczęciem działań związanych z pozycjonowaniem ich strony. Wynika to w dużej
mierze z Naszej uczciwości, gdyż usługa wiąże się z pewnym ryzykiem, które podejmujemy
zarówno My jak i Nasi Klienci, a świadomość tego pozwala unikać w przyszłości niepotrzebnych
nieporozumień.
Jeśli są Państwo zainteresowani Naszymi usługami to zapraszamy do kontaktu
bezpośredniego pod numerem 888 213 210, lub poprzez e-mail info@mestengo.pl

