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Jak często media piszą o Twojej marce?

Jak często twoi klienci czytają pozytywne treści na temat twojego brandu lub twoich produktów? 
SEO PR* to uzupełnienie Twoich codziennych działań o źródło zewnętrzne, na które masz realny 
wpływ. Prowadząc bloga lub kilka kont social media wiesz, jak ważne jest uzupełnienie treści o 
wpisy zewnętrzne. Dywersyfikacja ruchu to z kolei kluczowy element prowadzenia skutecznej 
strategii rozwoju biznesu online. Naszym zadaniem jest utworzenie wartościowej treści na tematy 
bezpośrednio powiązane z Twoim brandem. Skorzysta na tym również Twoje SEO.  

*SEO PR to połączenie internetowych działań public relations z search engine optimization. Kiedy 
możemy mówić o skutecznym SEO PR? Kiedy działania PR mają bezpośredni wpływ na 
zwiększenie jakości naszego SEO (np. poprzez rozwój strategii Link Buildingu) oraz kiedy 
działania SEO maja wpływ na PR (publikacja pozytywnych treści w dobrze zoptymalizowanym 
dokumencie).



Artykuł o Twojej marce, co miesiąc w branżowych serwisach! 
Korzystając z naszej oferty zyskujesz gwarancję, że raz w miesiącu pojawią się minimum dwie publikacje 
na temat Twojej marki bądź produktu. Szybka indeksacja w wyszukiwarce powiąże zapytania brandowe z 
pozytywnymi treściami, co w bezpośredni sposób przekłada się na decyzje zakupowe. Dopasowane 
multimedia, zwiększą zainteresowanie czytelników i zwrócą uwagę na unikalność Twojej oferty. Linki 
wewnątrz treści dopełnią strategię Link Buildingu oraz wpłyną bezpośrednio na wzrost liczby odwiedzin w 
Twoim serwisie. 



Media Plan to podstawa sukcesu! 
Możesz brać czynny udział w tworzeniu treści. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że chcesz zaoszczędzić swój czas, dlatego 
proponujemy Media Plan dostosowany do Twoich potrzeb. Artykuły 
napisze nasz Copywriter – całość trafi do Ciebie do akceptacji, 
przed planowaną publikacją. Jeżeli chcesz dodać coś od siebie – 
zapraszamy! W końcu to Ty wiesz, co jest najlepsze dla Twojego 
brandu! Masz inny pomysł? Z chęcią go poznamy i dopasujemy 
wdrożenie do Twoich oczekiwań!



Twoje publikacje pojawią się w serwisie Modoweinspiracje.pl. 280 
000 użytkowników w 2017 roku (wg Google Analytics) to Twoi 
potencjalni klienci, którzy dzięki skutecznemu content marketingowi 
zostaną powiązani z Twoim brandem. Indeks Google zapełni się w 
ciągu roku pozytywnymi artykułami wysokiej jakości. Zyskasz 
dodatkowo angażujące materiały do wykorzystania w swoich social 
media.

SEO PR - bądź widoczny!

280 000 odsłon w 2017 roku!



*dane za 01.01.2017 - 21.08.2018 (wg Google Analytics)



*dane za 01.01.2017 - 21.08.2018 (wg Google Analytics)



• 1 artykuł na temat Twojej marki w serwisie 
modoweinspiracje.pl


• Każdy artykuł zawiera link wychodzący do Twojego 
serwisu


• Każdy artykuł napisany przez profesjonalnego 
copywritera 


• Podlinkowanie artykułów w social media (Facebook, 
Twitter, Google+, Pinterest, Tumbler

285 zł netto

1 artykuł o Twojej marce

• 3 artykuł na temat Twojej marki w serwisie 
modoweinspiracje.pl


• Każdy artykuł zawiera link wychodzący do Twojego 
serwisu


• Każdy artykuł napisany przez profesjonalnego 
copywritera 


• Podlinkowanie artykułów w social media (Facebook, 
Twitter, Google+, Pinterest, Tumbler

3 artykuły o Twojej marce

799 zł netto

195 zł netto

Publikacja materiałów dostarczonych 

• Publikacja gotowego, dostarczonego materiału 
promocyjnego


• Rabaty dla agencji PR


• Natychmiastowa publikacja


• Podlinkowanie artykułów w social media (Facebook, 
Twitter, Google+, Pinterest, Tumbler


Artykuł ENG

• Artykuł w angielskiej wersji serwisu - napisanie oraz 
publikacja po angielsku


399 zł netto



Pakiet Premium

• Kwartalny Media Plan (zlecenie na minimum 3 miesiące)


• 4 artykuł miesięcznie o Twojej marce w serwisie 
modoweinspiracje.pl


• Każdy artykuł zawiera link wychodzący do Twojego 
serwisu


• Każdy artykuł napisany przez profesjonalnego 
copywritera 


• Podlinkowanie artykułów w social media (Facebook, 
Twitter, Google+, Pinterest)


• Indywidualny tag w każdym serwisie dla Twojej marki 


• Promocja artykułów wewnątrz serwisu


• Baner reklamowy przy każdym artykule w serwisie


• Comiesięczne statystyki dot. Twoich publikacji


• Promocja każdego artykułu za pomocą postów 
sponsorowanych na Facebooku w wybranej 
lokalizacji

999 zł netto miesiąc



FASHION PR  
OFERTA 2018

Kontakt
- Telefon: +48 695 492 663 
- Email: kontakt@modoweinspiracje.pl 
- Strona: www.modoweinspiracje.pl 
- Facebook: fb.com/modoweinspiracjepl

Operator serwisu
www.semgo.pl - ul. Grunwaldzka 41/4, 85-239, 
Bydgoszcz NIP: 554-246-60-39

http://www.semgo.pl

