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Strony www, tworzenie, optymalizacja, pozycjonowanie
http://www.kropleinternetu.biz

Firma Wielobranżowa MARIANI gwarantuje: * - Bezbłędne projektowanie i tworzenie stron oraz wizytówek
internetowych. * - Zero błędów w kodzie strony (czysty kod) * - Zaszyfrowany adres e-mail (99% skutecznej
ochrony przed spamem) * - Analizę i dobór odpowiednich słów kluczowych * - Doradztwo w zakresie doboru
skutecznej reklamy w internecie * - Optymalizacje Państwa witryny pod kontem wyszukiwarek internetowych
* - Pozycjonowanie w wyszukiwarkach Polskich i zagranicznych * - Dobór dodatkowych metod skutecznej
reklamy * - Stabilny i szybki hosting * - Projektowanie i tworzenie stron internetowych zgodnych ze
standardami w3cTrzy podstawowe zasady Naszej pracy * 1. Bezbłędne projektowanie i tworzenie stron
internetowych. * 2. Tworzenie profesjonalnych i czytelnych wizytówek www. * 3. Sprawienie Państwu i sobie
przyjemności ze świadczonych przez Nas usług.Wszystkie wykonane przez Nas strony internetowe i
wizytówki www cechują się dużą funkcjonalnością, łatwą nawigacją oraz efektowną oprawą
graficzną.Informacja dla klientów: - Każdy z projektów jest odpowiednio dostosowywany do wymagań
klienta. - Zapewniam moim klientom bardzo dobrą obsługę, a także stały kontakt podczas tworzenia strony
www. - Czas realizacji zlecenia od 5 do 10 dni. - Projektowanie i tworzenie stron internetowych oraz ich
pozycjonowanie i optymalizacja sprawia Nam przyjemność. - Tworzenie stron na podstawie ponad 360
szablonów.
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