
Презентація SЕО-послуг



Arto – веб-агенство
з комплексним підходом

Ми застосовуємо весь арсенал наших

знань для досягнення задач вашого

бізнесу.

Ми переконані – легких шляхів немає, і 

коли нам важко, ми розуміємо, що 

знаходимося на правильному шляху.

ХТО МИ



НАШІ SEO-ПОСЛУГИ 

SEO-АУДИТ

ВІД ВІД

SEO-ПРОСУВАННЯ

Незважаючи на розвиток інших каналів трафіку, SEO все ще залишається

потужним та ефективним способом залучити більше клієнтів на сайт та 

збільшити продажі. Для власників сайтів, які бажають отримувати більше

цільового трафіку з пошукових систем, наше агенство пропонує послуги

SEO-аудиту та просування.
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Комплексна перевірка пошукової оптимізації сайту, пошук по- 

милок та слабких місць, що заважають росту позиций. Підійде  

практично для будь-яких сайтів: комерційних та інформацій- 

них, молодих та тих, що працюють тривалий час. Від типу 

ресурсу залежить вибір типу аудиту.

Тривалий та поступовий процес покращення позицій сайту у 

пошуку за допомогою оптимізації внутрішніх та зовнішніх факто- 

рів. Підійде переважно для комерційних сайтів, що працюють у 

конкурентній ніші і вже пройшли аудит, але потребують подаль- 

шого росту пошукового трафіку.

50 USD 250 USD / МІС



SEO-АУДИТ

ТЕХНІЧНИЙ АУДИТ ДОКЛАДНИЙ SEO-АУДИТ КОМПЛЕКСНИЙ АУДИТ

—  Аналіз robots.txt та sitemap.xml

—  Перевірка кодів відповіді сервера

—  Перевірка мікророзмітки

—  Аналіз тегів та мета-тегів

—  Оптимізація швидкості завантаження

——  Аналіз вихідних посилань

—  Консультація (30 хв)

—  Усі послуги технічного аудиту

—  Приховані/неповні дублі контенту

—  Внутрішня перелінковка

—  Аудит посилального профілю

—  Аналіз семантики

—  Аналіз комерційних факторів

—  Аналіз відгуків у інтернеті

—  Аналіз структури сайту

—  Усі послуги докладного SEO-аудиту

—  Кросбраузерність/кросплатформенність

—  Евристичний аналіз юзабіліті

—  Вивчення психологічних тригерів

—  Аналіз поведінкових факторів

—  Конкурентний аналіз

50 USD ВІД  150 USD ВІД  300 USD ВІД  
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 сайту



SEO-ПРОСУВАННЯ

ВНУТРІШНЯ ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ ПРОСУВАННЯ ПОСИЛАННЯМИ ІНШІ SEO-РОБОТИ

—  Оптимізація HTML-тегів та мета-тегів  
      
—  Розширення семантики

—  Додавання нових і доповнення    

     існуючих текстів

—  Оптимізація структури сайту

—  Покращення внутрішньої перелінковки

—  Створення нових посадочних сторінок   

      під цільові запити

—  Видалення “сміттєвих” сторінок, повних        

      і неповних дублів контенту

—  Розміщення статей з посиланнями  

      на трастових майданчиках

—  Крауд-маркетинг - розміщення                    

      постів  з посиланнями у тематичних  

      обговореннях на форумах

—  Розміщення сторінок компанії у       

      тематичних каталогах

—  Участь у партнерських програмах

—  Пошук і усунення неякісних            

      посилань на сайт, які шкодять        

      просуванню

—  SERM – управління репутацією у       

      пошукових системах

—  Ведення сторінки компанії в Google My  

      Business
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ВАРТІСТЬ ПРОСУВАННЯ ВІД 250 USD / МІС



ПОРТФОЛІО

Магазин плитки і сантехніки “Dzigora”

РЕЗУЛЬТАТИ ДОКЛАДНОГО SEO-АУДИТУ  

Впровадження рекомендацій SEO-аудиту допомогло збільшити 

органічний пошуковий трафік інтернет-магазину у 5 разів.



ПОРТФОЛІО

Автосервіс “Dzigora Complex”

РЕЗУЛЬТАТИ SEO-ПРОСУВАННЯ

У ході комплексного SEO-просування органічний пошуковий

трафік сайту послуг збільшився у 3 рази і продовжує зростати.



ПОРТФОЛІО

Магазин автомобільних двірників Bosch Aerotwin

РЕЗУЛЬТАТИ SEO-АУДИТУ ТА ПРОСУВАННЯ

Для розробленого нами сайту завдяки своєчасному SEO-аудиту та 

просуванню вдалося досягти швидкого росту органічного трафіку.



(044) 222-88-61 hello@arto.agency arto.agency
ТЕЛЕФОН ПОШТА САЙТ

Хочете з нами працювати?
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