Produktbeskrivning

Text

Optimerat innehåll
Fyll er sajt med relevant, välskrivet och unikt innehåll.
Vi hjälper er gärna med optimerade texter. Vårt smarta
textpaket ger er de bästa förutsättningarna att tala
klarspråk med både era besökare och Google.

Ring oss på 08-559 23 991 eller besök oss på www.pineberry.com
Text – Optimerat innehåll
inkuderar följande:

Optimerat innehåll till din sajt

  

Sökorden kan tas fram av Pineberry i en sökordsanalys
(separat beställning) eller av er själva. Endast själva
textproduktionen ingår i detta pris.

SEO-optimerade texter ger er stora fördelar i
sökresultatet på Google.Denna typen av texter passar
när du har viktiga målsidor på din sajt med specifika
sökord som ni vill ranka på. Texterna optimeras med
sökord, synonymer och genomtänkt rubriksättning.
Texterna är alltid välskrivna samt svarar på alla frågor
som både Google och sidans besökare kan tänkas ha.

Paket med 5 texter

Vi erbjuder er ett paket för 5 000 kronor med 5 texter till
er sajt. Texternas längd beror på den specifika målsidan
och ämnet men kommer att vara mellan 300-500 ord
långa. Alla texter är sökordsoptimerade och levereras
med titel och meta description.

Texterna ägs av er

Prismodell

Paket – 5 000 kronor för 5 texter á 300-500 ord.
Ytterligare texter kostar 900 kronor per text.

Alltid hos

Pineberry

 Sökoptimerat, välskrivet
och unikt. Vi vet hur ni
talar klarspråk med både
Google och dina
besökare.

Efter ett uppstartsmöte om tonalitet och språk
tillsammans med er, sätter vi igång och skriver en
exempeltext för att känna av att vi träffat rätt. Här
har ni möjlighet att tycka till och komma med
feedback. Därefter producerar vi samtliga texter.
Efter intern korrektur levereras sedan alla texter till er.
I detta skede är texterna klara för publicering och ni
äger allt innehåll. Önskar ni ändra något i texterna är
det fritt fram att göra det.

 Ni äger texterna när dessa är
klara och levererade.

 Vi erbjuder text både i
löpande uppdrag och
som engångsuppdrag.

