Internet to wszyscy
klienci naraz.
Odnajdź swoich.

Dzień dobry. Nazywam się Paweł Huma. Jestem specjalistą SEM.
Co to oznacza? To, że zwiększam skuteczność Twojej firmy
w internecie.
Jeśli firma ma być spotykana na pierwszych stronach Google,
ktoś musi wykonać odpowiednią pracę.
Jeśli stronę mają odwiedzać płacący klienci,
a nie milcząca publiczność, ktoś musi o to zadbać.
By dobre statystyki nagle nie spadały,
przydatny jest ktoś, który wie, co robić w danej sytuacji.
Jestem właśnie taką osobą.
Rozmawiamy, ustalamy plan, działam, i wyniki rosną.
Będę zobowiązany, jeśli będziemy mogli o tym porozmawiać.
Zapraszam na dalsze strony mojej oferty →
Z poważaniem,

Paweł Huma

Internauci nie wiedzą, gdzie jesteś.
Pomagam im Cię znaleźć

Wyniki w Google powinny być tak dobre, jak dobra jest firma. Mówię to z całym przekonaniem.
Zawsze było tak, że wartościowa oferta zbierała zamówienia. Teraz reputację trzeba budować
nie tylko osobiście, ale i wirtualnie.
Od słów, jakich używasz na stronie, zależy tak wiele, jak od tych, które powiesz na spotkaniu.
Moim zadaniem jest, by struktura strony i to, co na niej umieścimy, zdobywało dla Ciebie klientów.

Zamówienia z sieci mają rosnąć. Tym właśnie się zajmę.

Co ode mnie otrzymasz?
→ kompleksową opiekę nad tym, jak Twoja marka jest widziana w sieci. Na miejsce Twojej firmy w wynikach
wyszukiwania wpływa wiele czynników: od wizytówki w Google, przez konstrukcję strony, po umieszczone na niej
teksty. W mojej pracy biorę pod uwagę wszystko, co ma znaczenie dla Twoich zysków. Tak pomogłem już wielu
firmom, małym i dużym.
→ strategię na krótki i długi dystans. Aby szybko odczuć efekty podjętych działań, przeprowadzę dopasowaną
kampanię płatnych reklam w Google (AdWords). Takie działania mogą zwrócić się dosłownie w ciągu tygodni.
Budowanie trwałej pozycji to działania obliczone na dłuższy czas, ale za to efekty, gdy już się pojawią, są stabilne i nie wymagają stałych inwestycji. Łącząc te techniki, możesz korzystać na szybkim, skokowym wzroście ruchu,
jednocześnie uzyskując coraz lepsze wyniki.
→ wiele godzin pracy. Razem decydujemy, co otrzymuje priorytet, a potem angażuję się na 100%. Nadzór nad
pozycją strony, reklama Google Adwords, systematyczne wpisy na blogu, publikacje artykułów. Zrobię dla Twojej
marki to, co przyniesie relatywnie najlepsze efekty przy włożonych środkach. Zamówienia mają rosnąć :).
→ trwałe rezultaty. Raz ustawione prawidłowo, dobre pozycjonowanie przynosi stabilne efekty. Nie musimy spotykać się co drugi dzień ani inwestować bez końca. Gdy doprowadzę stronę do właściwego poziomu konwersji,
potem wystarczy podstawowa obsługa, by utrzymać dobre wskaźniki.

Tak pracuję dla firm z bardzo różnych branż, działając na ich rzecz w umówionym zakresie.
Z przyjemnością zajmę się również Państwa projektem. Na następnej stronie opisuję, jak możemy zacząć.

Kompetencje

Jak zacząć?
Telefonem lub mailem :)

Proponuję kompleksowe działania, które potrafią sprawić, że strona może być widziana częściej przez osoby,
które chętnie zostaną Państwa klientami.
Tak działa skuteczny SEM (search engine marketing).

• Google Adwords — wyświetlenia niemal od ręki
• content marketing — niech zawartość strony
pracuje, a nie tylko jest
• artykuły — linki, publiczność, reputacja
• projektowanie stron — budowanie pozycji od A do Z
• audyt SEO — gdy wiesz, co działa, wiesz,
co warto robić
• blogi — zdobywaj publiczność i zmieniają ją
w klientów
• teksty reklamowe — informują i przyciągają
• reklamy WP i Onet — pokaż się milionom internautów
• Google Ad Grants — zdobywaj finanse wprost
od Google
• wpisy — treści wzmacniające stronę
• dostarczanie ruchu — klienci muszą zobaczyć stronę,
by coś na niej kupić
• influencer marketing — niech promują Cię najlepsi

Najważniejsze jest to — jestem po Twojej stronie.
Gdy zaczynamy współpracę, działamy jak jedna
drużyna.
Pracuję na Twojej stronie i mówię do Twoich klientów.
W pełni rozumiem tę odpowiedzialność.
Zaczynamy od rozmowy
Mailowej, telefonicznej albo osobistej.
Rozmawiamy o tym, jakich rezultatów oczekujesz,
ustalamy, jakimi drogami możemy je osiągnąć.
Ważne jest ustalenie, jaki wizerunek i styl chcesz
prezentować.
Potem trzymamy się tego w każdej sytuacji.
To Ty dajesz sygnał do startu
Pierwsze efekty kampanii AdWords mogą pojawić się
dosłownie na dniach.
Inne działania przyniosą efekty później, ale za to
mogą być tańsze i trwalsze.
Razem dobierzemy środki do Twoich celów.

Zaczynajmy!
Każdy dzień nowych wyników jest ich wart.
Dziękuję za poświęcenie uwagi mojej ofercie.
Powstała, by firmy, które zasługują na więcej klientów,
miały więcej klientów.
Tak widzę moją misję i zadanie.
Zrobię wszystko, by je wypełnić.

Czas zaprosić więcej klientów do Twojej firmy.
Zróbmy to:
tel. 888 333 404
centrala@pawelhuma.pl
www.pawelhuma.pl | niezależny specjalista SEM

