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Promovare şi optimizare SEO pentru mai mult trafic din
Google
Echipă profesionistă, tool-uri profesioniste, rezultate sigure
Oferim
servicii
SEO
complete
sau
modulare, în funcţie de specificul afacerii
dvs. Aşadar, puteţi alege un pachet de
servicii „all inclusive”, cu toată gama de
proceduri de optimzare SEO, ori puteţi
opta pentru un modul specific, care să
rezolve punctual anumite probleme.

„In echipa noastră sunt oameni
creativi, muncitori şi cu experienţă,
dar mai ales pasionaţi până la
obsesie de SEO. Şi ar mai fi ceva –
vedem dincolo de SEO, avem
viziune; noi ştim că un site bine
optimizat SEO este un site bine
optimizat pentru internetul zilelelor
noastre. Iată de ce nu ne-am limitat
doar la servicii exclusiv SEO.”

Bineînţeles, ne puteţi contacta oricând
pentru o ofertă 100% personalizată, în
funcţie de nişa afacerii, de specificul siteului dvs. şi de bugetul pe care doriţi să îl investiţi în SEO.

Garantăm
• creşterea traficului total şi a celui provenit din Google pe site-ul dvs.,
ceea ce înseamnă mai mulţi clienţi potenţiali şi în final, mai multe
vânzări.
• că veţi avea un site perfect promovat şi optimizat pentru Google, la zi
cu ultimele update-uri Google şi care va respecta cele mai exigente
cerinţe SEO.

SITEURI INTERNE ACTIVE SOFT:
220.ro, 4tuning.ro, Askmen.ro, Calificativ.ro, Clopotel.ro, Copilul.ro
Crestinortodox.ro, Directnews.ro, Ele.ro, Hit.ro, News365.ro
Planificarenunta.ro, Referat.ro, Rider.ro, Statistici.ro, Studentie.ro
Targ-auto.ro, Testeauto.ro, Xtrem.ro
Pentru o lista completă de parteneri și siteuri de advertoriale,
contactati-ne!
„Un site bine optimizat SEO este un site bine optimizat pentru internet”
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Servicii complete de promovare şi optimizare SEO

„SEO este mai mult decât optimizarea
On şi Off page, o spunem din proprie
experienţă. Toate testele noastre indică
acest lucru.”

SEO înseamnă mult timp şi multe
cunoştinţe de specialitate. Sunt
multe informaţii contradictorii, care
pot crea confuzie unui necunoscător.
Şi într-adevăr, un pas greşit, iar
siteul dvs. riscă una din penalizările
Google.

Dar, noi ştim ce facem, de aceea vă propunem să alegeţi una din ofertele
noastre ca să scăpaţi de bătăi de cap şi să vedeţi rezultate.
Serviciile noastre constau în:
• Optimizarea site-ului dvs. pentru anumite cuvinte cheie:
Keyword research: identifică acele cuvinte cheie care atrag cel
mai mult şi relevant trafic; practic, identificăm acele expresii
care vă vor aduce cei mai mulţi clienţi pe site-ul dvs.
Expresiile cheie sunt selectate împreună şi sugerate în funcţie şi
de volumul de căutări lunar; sunt alcătuite din 2-7 cuvinte.
Creare
conturi Google Analyitics şi Google Search Console
•
Creăm conturi în cele două aplicaţii Google de analiză,
monitorizare şi raportare a performanţelor.
• Optimizarea landing page-urilor (paginile pe care „aterizează”
vizitatorii):
Paginile de landing optimizate sunt cele corespunzătoare
expresiilor cheie (pot exista pagini ce răspund la două sau mai
multe expresii cheie).
• SEO copy & content writing:
Redactăm materiale informative optimizate, care satisfac atât
cititorii, dar şi motoarele de căutare. Textele sunt optimizate cu
etichete meta destinate afişării în motoare, precum TITLE, META
DESCRIPTION sau titluri şi subtitluri afisate în pagini (H1, H2).
Bineînţeles, paginile sunt cele corespunzatoare expresiilor cheie.
• Realizare SITEMAP.XML:
Realizarea şi încărcarea unei variante a hărţii site-ului în format
XML şi transmiterea către motoarele de cautare.
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Verificare indexabilitate site:
Verificarea şi realizarea fisierului robots.txt şi a atributelor
NoIndex si/sau NoFollow din cadrul site-ului, verificarea de
Broken Links şi realizarea unei pagini personalizate de eroare
404.
Scriem, edităm şi publicăm articole offpage, pentru promovarea prin
atragerea de link-uri de bună calitate:
Publicăm articole informative, originale cu linkuri în site-uri de
content, publisheri online parteneri, în site-uri de comunicate de
presă, în directoare specializate de articole şi în bloguri cu
metrici SEO în gama de valori necesară. Site-ul va creşte astfel
în timp, va obţine autoritate şi va apărea treptat în motoarele de
căutare tot mai sus pentru expresiile ţintite.
Content Marketing:
Realizăm strategii de conţinut, scriem texte bine documentate,
edităm şi publicăm articole de tip advertorial pentru alte locaţii,
dar şi pentru site-ul propriu (inclusiv blog) sau descrieri
profesionale de produse.
Prezentări:
Realizare prezentări tip slide sau materiale PDF.
SEO Local:
Promovare prin înscriere în directoare locale, site-uri ce necesită
localizarea afacerii şi date complete de contact.
Postări în mediul web:
Pentru a diversifica resursele linkurilor şi pentru a atrage trafic şi
din această zonă listăm site-ul în diverse locaţii, bloguri,
forumuri sau directoare, cataloage web şi de afaceri cu metrici
SEO foarte buni.
Postări şi reacţii în reţele de socializare:
Realizăm descrieri pentru postari în reţele de social-media şi
activitati social-media, promovare produse/servicii/brand pentru
o comunitate specifica de utilizatori.
Realizarea şi distribuirea în reţele Social Media pentru prezentări
VIDEO:
Filmele includ materiale de prezentare şi se derulează o
campanie de video marketing.
Realizarea şi distribuirea de infografice:
Crearea şi publicarea de materiale tip infografic.
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Creare pagini business Social Media
Creare şi administrare pagini business Facebook, Google+,
Twitter
Înscrierea site-ului şi a afecerii dvs. în serviciul Google My
Business
Spionarea şi monitorizarea concurenţei
Identificarea tacticilor şi strategiilor de promovare şi link-building
folosite de concurenţă.
Audituri
Audit SEO Tehnic: analize şi rapoarte complete cu programe
profesioniste care identifică toate problemele cu care se
confruntă un site
Audit SEO Off Page: analize şi raporate complete cu programe
profesioniste care generează profilul de back link-uri ale unui
site; foarte util ca să identificăm acele link-uri de slabă calitate
care pot atrage penalizări tip Penguin.

Puteţi să vă alegeţi oricare din pachetele de mai jos, ori să optaţi pentru o
ofertă 100% personalizată, în funcţie de buget și specificul site-ului dvs.
Pachetul Silver –> 220 de Euro lunar
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Keyword research
Audit SEO tehnic
Expresii cheie ţintite: 5 expresii cheie
Landing page-uri optimizate: 5 landing page-uri
SEO content & copywriting: 5 pagini
Realizare sitemap.xml
Verificare indexabilitate site
Redactam și publicam pentru dvs 1 advertorial în ziare.com (sau
business24.ro), 2 advertoriale în siteurile interne ACTIVE SOFT și
2 articole informative in siteuri de comunicate de presa
Raport lunar cu evoluţia traficului site-ului dvs., folosind aplicaţia
Google Analytics
Raport lunar cu monitorizarea expresiilor ţintite
Mentenanţa rezultatelor obţinute şi menţinerea Up to date cu
modificările aduse de motoarele de căutare pe toată perioada
colaborării.
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Pachetul Gold –> 355 de Euro lunar
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Keyword research
Audit SEO tehnic
Expresii cheie ţintite: 10 expresii cheie
Landing page-uri optimizate: 10 landing page-uri
SEO content & copywriting: 10 pagini
Realizare sitemap.xml
Verificare indexabilitate site
Redactam și publicam pentru dvs 1 advertorial în ziare.com (sau
business24.ro), 4 advertoriale în siteurile interne ACTIVE SOFT și
2 articole informative in siteuri de comunicate de presa
Postări în mediul web: transmiterea site-ului către 10 locaţii
Postări şi reacţii în reţelele de socializare:
o Facebook – 10 shares și likes
o Twitter – 10 tweets
o Google Plus - 10 G+
Creare conturi Google Analytics & Google Search Console (dacă este
cazul)
Raport lunar cu evoluţia traficului site-ului dvs., folosind aplicaţia
Google Analytics
Raport lunar cu monitorizarea expresiilor ţintite
Mentenanţa rezultatelor obţinute şi menţinerea Up to date cu
modificările aduse de motoarele de căutare pe toată perioada
colaborării.

Pachetul Platinum –> 640 de Euro lunar
•
•
•
•
•
•
•
•

Keyword research
Audit SEO tehnic
Expresii cheie ţintite: 15 expresii cheie
Landing page-uri optimizate: 15 landing page-uri
SEO content & copywriting: 15 pagini
Realizare sitemap.xml
Verificare indexabilitate site
Redactam și publicam pentru dvs 1 advertorial în ziare.com, 1
advertorial business24.ro, 4 advertoriale în siteurile interne
ACTIVE SOFT și 4 articole informative in siteuri de comunicate de
presa
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Content marketing: 5 texte documentate a 1.000-3.000 de caractere
fiecare (maxim 200 cuvinte) – texte pentru blogul propriu sau descrieri
profesionale de produse!
Prezentări cu slide-uri: 2 prezentări publicate în 4 locaţii
SEO local: 5 înscrieri pe lună
Postări în mediul web: transmiterea site-ului către 20 de locaţii web
Înscrierea site-ului şi a afacerii dvs. în serviciul Google My Business
Creare conturi Google Analytics & Google Search Console (dacă este
cazul)
Realizarea şi distribuirea în reţele Social Media pentru prezentări
VIDEO: Realizare 2 materiale video distribuite în 4 locaţii.
Postări şi reacţii în reţelele de socializare:
Facebook – 20 shares și likes
Twitter – 20 tweets
Google+ - 20G+
Raport lunar cu evoluţia traficului site-ului dvs., folosind aplicaţia
Google Analytics
Raport lunar cu monitorizarea expresiilor ţintite
Mentenanţa rezultatelor obţinute şi menţinerea Up to date cu
modificările aduse de motoarele de căutare pe toată perioada
colaborării.

Servicii individuale, în funcţie de nevoile specifice site-ului dvs.
I.

Servicii de spionare și monitorizare a concurentei

Aveţi un site foarte bine optimizat, bine promovat, dar nu ştiţi de ce nu
puteţi urca în Google; în faţa dvs. sunt mereu aceleaşi site-uri, orice aţi
face. Noi vă putem spune ce au făcut ei. Comandaţi unul dintre pachetele de
mai jos şi veţi afla ce strategii de link-building şi promovare au folosit
competitorii dvs.
Pachet Silver –> 100 Euro
Profilul de back-link-uri complet pentru 1 site concurrent
Pachet Gold –> 200 Euro
Profilul de back-link-uri complet pentru 3 site-uri concurente
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Pachet Platinum –> 300 Euro
Profilul de back-link-uri complet pentru 5 site-uri concurente
Concurenţa nu doarme, mediul online este foarte dinamic. Informaţiile pe
care le deţii astăzi aproape sigur nu vor mai fi de actualitate mâine. Dar
puteţi opta pentru unul dintre pachetele noastre de monitorizare a
concurenţei, ca să fiţi în permanenţă la curent cu strategiile de link building
şi promovare ale concurenţei.
Abonament Silver –> 50 Euro/lună
Profilul de back-link-uri complet pentru 1 site concurrent
Abonament Gold –> 100 Euro/lună
Profilul de back-link-uri complet pentru 3 site-uri concurente
Abonament Platinum –> 150 Euro/lună
Profilul de back-link-uri complet pentru 5 site-uri concurente
*Abonamentul se face pe o durată de cel puţin 3 luni şi prevede un raport pe
lună.
II.

Audituri SEO On Page – Tehnic

Toată lumea ştie că un site impecabil tehnic are cele mai mari şanse să urce
în Google. Auditurile noastre vă vor arăta exact cum se prezintă site-ul dvs.
şi unde să interveniţi.
Pachet Silver –> 100 Euro
Raport complet pentru întreg site-ul. Veţi vedea care sunt problemele cu
care se confruntă website-ul dvs., unde anume trebuie să interveniţi, astfel
încât site-ul dvs. să aibă toate şansele să ajungă pe prima pagină în
motoarele de căutare.
Pachet Gold –> 200 Euro
Raportul complet din cadrul Pachetului Silver + fişe detaliate pentru 5
probleme care afectează site-ul dvs.; concret, ce anume nu merge bine şi ce
să faceţi ca să remediaţi problemele identificate.
Pachet Platinum –> 300 Euro
Raport complet + fişe detaliate pentru toate problemele identificate. Este
setul complet de analize al site-ului dvs.
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OFERTĂ SPECIALĂ!
AUDIT GRATUIT dacă alegeți un abonament de promovare şi
optimizare SEO în valoare de minim 300 de euro, încheiat pe cel
puţin 3 luni (inclusiv oferta personalizata de minim 300 euro).
III.

Audituri SEO Off page – ce site-uri au link-uri către tine

Este foarte important să ştiţi cum v-au promovat specialiştii SEO cu care aţi
lucrat până acum.
Multe link-uri pe site-uri de proastă calitate – aceasta este formula perfectă
pentru penalizările Penguin, cu care Google a distrus mii de afaceri prospere.
Comandaţi acum un raport, ca să aflaţi care sunt link-urile către site-ul dvs.
şi să evitaţi o penalizare Penguin, cât mai este încă timp.
Pachet Silver –> 100 Euro
Raport detaliat cu 100 de back-link-uri către site-ul dvs.
Pachet Gold –> 200 Euro
Raport detaliat cu 200 de back-link-uri către site-ul dvs.
Pachet Platinum –> 300 Euro
Profilul de back-link-uri complet al site-ului dvs.
IV.

Servicii de SEO content & copywriting

„Content is the King” este axioma din SEO; pe scurt, site-ul dvs. are nevoie
de conţinut optimizat pentru Google. Noi putem oferi aşa ceva; trebuie doar
să alegeţi din oferta noastră de pachete.
Pachet Silver –> 35 lei/articol
Articole de calitate de 300-400 de cuvinte
Pachet Gold –> 40 lei/articol
Articole de calitate - 400-500 de cuvinte
Pachet Platinum –> 45 lei/articol
Articole de calitate - 500-700 de cuvinte
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V.

Servicii de link building şi content marketing

Link-urile sunt cel mai important dintre factorii pe care Google îi ia în calcul
ca să urce un site.
Comandaţi acum unul dintre pachetele noastre ca să beneficiaţi de siguranţa
unor link-uri de calitate publicate pe site-uri premium, relevante afacerii dvs.
Pachet Silver – 12 link-uri –> 100 Euro
4 articole/advertoriale de 300-500 de cuvinte, înscrise în directoare şi siteuri de bună calitate
Înscrierea site-ului în 4 locatii diverse cu autoritate
Comentarii pe 4 bloguri/site-uri de calitate
Pachet Gold - 15 link-uri + Youtube + Social Media –> 200 Euro
8 articole/advertoriale de 300-500 de cuvinte, înscrise în directoare şi siteuri de bună calitate
Înscrierea site-ului în 7 locatii diverse cu autoritate
1 clip Youtube, promovat în 5 reţele sociale
Social Media: Facebook – 10 shares + likes; Twitter – 10 tweets, Google+ 10 shares (pe conturile Active Soft şi /sau ale dvs.)
Pachet Platinum - 22 link-uri + Youtube + Social Media + Infografice
+ Prezentări –> 350 Euro
12 articole/advertoriale de 300-500 de cuvinte, înscrise în directoare şi siteuri de bună calitate
Înscrierea site-ului în 10 locatii diverse cu autoritate
1 clip Youtube, promovat în 5 reţele sociale
Social Media: Facebook – 20 shares + likes; Twitter – 20 tweets, Google+ 20 shares (pe conturile Active Soft şi /sau ale dvs.)
2 Prezentări pdf/Slide Share promovate în reţelele sociale
Pentru pachetul premium - o lună gratuit pentru un contract de 12
luni – 12 pachete la preţ de 11!

