Dzień dobry, witamy w internecie!
Dziękujemy za zainteresowanie firmą
Domena.pl sp. z o.o.
Od 20 lat świadczymy kompleksowe usługi
internetowe dla klientów z całej Polski.
Naszymi największymi atutami są przyjazna
obsługa, wysoki poziom bezpieczeństwa
danych oraz konkurencyjne ceny.
Specjalizujemy
się
kompleksowych
rozwiązaniach klasy e-business, a więc w
usługach hostingowych i domenowych.
Świadczymy także usługi marketingu
internetowego w wyszukiwarkach.

Zaufali nam między innymi:

Wysokie standardy obsługi klienta,
inwestycje oraz dynamiczny rozwój zostały
docenione wyróżnieniem Geparda Biznesu
Branży Informatycznej.
Firma
została
uhonorowana
także
wyróżnieniami poświadczającymi jej pełną
przejrzystość. Posiadamy m.in. Certyfikat
Wiarygodności Biznesowej i uczestniczymy
w programie Rzetelna Firma.
Przez Polską Akademię Nauk firma
Domena.pl została zaliczona do grona
najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Google ADS
Skuteczne dotarcie do nowych klientów
To jedna z najskuteczniejszych form reklamy internetowej wyświetlająca się w wynikach wyszukiwarki Google. Reklama wyświetlana jest użytkownikom w postaci linku
tekstowego obok tzw. naturalnych wyników wyszukiwania. Oznacza to, że reklama trafia bezpośrednio do potencjalnych klientów, zainteresowanych daną ofertą, a nie
przypadkowych osób.
Usługa świadczona jest przez doświadczonych konsultantów Domena.pl. Jako Partner firmy Google Inc. uczestniczymy w programie Google dla Agencji i wykonujemy nasze
usługi w sposób rzetelny oraz efektywny. W przeciwieństwie do wielu ofert na rynku, nasi Klienci płacą tylko w momencie, gdy użytkownik kliknie w reklamę i przejdzie na
stronę docelową, a nie za samo wyświetlenie reklamy.

Dlaczego warto?
Gwarantujemy efekty reklamowe w każdej kampanii!
• reklama spowoduje zwiększenie ruchu na każdej stronie WWW
• model rozliczeniowy opiera się na zasadzie „Płacę za efekt”
• reklama trafia do odbiorców, którzy poszukują określonych produktów
• kampanie powodują zwiększenie sprzedaży i wzrost rozpoznawalności marki
• wszelkie formalności załatwia indywidualny konsultant Domena.pl
• zapewniamy analizy statystyczne kampanii
• z wyszukiwarki Google korzystają prawie wszyscy polscy internauci
• AdWords jest znakomitym uzupełnieniem reklamy w wynikach naturalnych

Ile to kosztuje?
Kampanie Google ADS nie są drogie!
Precyzyjne dotarcie do klienta oraz wysoki zwrot z inwestycji sprawiają, że prowadzenie kampanii ADS jest najbardziej cenionym kanałem reklamowym w branży internetowej.
Kampania nie jest droga! Cenę dopasowują Państwo według swojego budżetu i możliwości. Firma Domena.pl z tytułu instalacji, obsługi kampanii oraz raportowania na temat
jej efektywności pobieramy opłatę roboczą.
Przygotowaliśmy dla Państwa wygodne i przejrzyste modele cenowe, które pozwolą Państwu na dokonanie najlepszego wyboru:

Wszystkie ceny netto.

Wpłata klienta

Opłata robocza pobierana
przez Domena.pl

Kwota środków
przeznaczana na kliknięcia

300
500
1000
1500
2500
5000
10000

150
180
300
400
600
1000
1500

150
320
700
1100
1900
4000
8500

Decydując się na współpracę z naszą firmą otrzymają Państwo rabaty do 70% na pozostałe nasze usługi.
Szczegóły promocji dostępne u konsultanta, zapraszamy!

www.domena.pl

