
CASH PRO csomag 

. kreatív megjelenés kialakítása

. közösségi csatornátok a megfelelõ marketing 
  stratégia és kommunikáció megtervezése, kialakítása
. a közösségi csatornán kommunikáció: hírek, 
  információk, események, publikálása, bejegyzések 
  közzététele az üzenõfalra, barátkeresés, klubkezelés
. facebook fizetett hirdetés létrehozása, elindítása, 
  a hirdetés megtervezése (min. összeg: 50-150 Ft./hó)
. tartalom egyszeri feltöltése kapott anyag alapján

. kreatív megjelenés kialakítása + aloldalak létrehozás 
  a cég arculatához illeszkedve
. közösségi csatornátok a megfelelõ marketing stratégia 
  és kommunikáció megtervezése, kialakítása
. a közösségi csatornán kommunikáció: hírek, 
  információk, események, publikálása, bejegyzések 
  közzététele az üzenõfalra, barátkeresés, klubkezelés
. facebook fizetett hirdetés létrehozása, elindítása, 
  a hirdetés megtervezése (min. összeg: 50-150Ft./hó)
. regisztrációs nyereményjáték, kvízjáték és egyéb 
  események elhelyezése a Facebookon

CASH GO csomag 

POWER MICRO csomag
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CASH GO csomag: 10.000 Ft. -tól
Havidíj (hírek, információk, események, publikálása, 
bejegyzések közzététele az üzenõfalra, barátkeresés, 
klubkezelés)  12.000 Ft/hó -tól

. tartalom egyszeri feltöltése kapott anyagok alapján

CASH PRO csomag: 35.000Ft. -tól
Havidíj (hírek, információk, események, publikálása, 
bejegyzések közzététele az üzenõfalra, barátkeresés, 
klubkezelés) 12.000 Ft/hó -tól

Lehetõség van továbbá fizetett hirdetés létrehozására, 
amelynek megtervezésében és elindításában is segítünk.

Ajánlatkérés:
 info@cajole.hu

Ajánlatkérés:
 info@cajole.hu

. egyszeri tanácsadást, segítséget

. website beállítását a weboldalon

. maximális megadható kulcsszavak: 2
  megjelenik a cég neve, tevékenységi köre, weboldal címe.
. 50db Magyar linkkatalógus regisztrációt
. regisztrációt a Google helyekre
. facebook és Google plusz oldal készítés, integrálás 

Eredmény: 4-5 hónapon belül, cégnevet beírva 
a keresõbe, weboldala, az elsõ helyen jelenik meg. 
Beállított kulcsszóra keresve a keresõben, térképes 
találat esetében megjelenik a a keresõben, az elsõ 
vagy második oldalon!

. tanácsadást, segítséget 30 napra

. kulcsszó elemezést, keresési szokások felderítését 
  (maximum 3 kulcsszó)
. konkurencia elemzést (maximum 2 konkurens)
. maximálisan megadható kulcsszavak száma 2
. az összes szükséges beállítást, módosítást a 
  Google irányelvei alapján, melyet mi végzünk el! 
  (ez az ár a fõoldalra és maximum 10 aloldalra 
  vonatkozik)
. regisztrációt a Google helyekre
. google Analytics beállítást
. közösségi regisztrációt 10 közösségi oldalon, 
  10 aloldalra + a fõoldalra, amellyel 110 közösségi 
  profil linket szerezhet!
. 180 Magyar vagy/és külföldi (200PR+3) szabadon 
  válaszott katalógus regisztrációt

Eredmény: 2-3 hónapon belül, cégnevet beírva 
a keresõbe, weboldala, az elsõ helyen jelenik meg. 
Beállított kulcsszóra keresve a keresõben, térképes 
találat esetében megjelenik a keresõben, az elsõ 
vagy második oldalon!

. tanácsadást, segítséget 60 napra!

. kulcsszó elemezést, valamint a keresési szokások 
  felderítését (maximum 5 kulcsszóra)
. konkurencia elemzést (maximum 4 konkurensre)
. az összes szükséges beállítást, módosítást a 
  Google irányelvei alapján, melyet mi végzünk el! 
  (az ár a fõoldalra és maximum 20 aloldalra vonatkozik) 
  Dinamikus oldalak esetében ezt útmutatásunk alapján 
  az ügyfél végzi el.
. megbízás, minimális javulás, maximum 3 kulcsszóra 
  vonatkozik
. regisztrációt google helyekre
. google analytics beállítást
. közösségi regisztrációt és megosztást a 10 közösségi 
  oldalon, 20 aloldalra + a fõoldalra=210 közösségi 
  profil link!
. 270 Magyar vagy/és külföldi (300PR+2) katalógus 
  regisztrációt (választható, hogy melyik)

Eredmény: Fantasztikus erõsítés a meglevõ weboldalak 
számára. Az oldal beállítása, illetve a linképítés után 
1-2 hónappal már látható az eredmény, javulás.

Garancia: A garantált eredményt, javulást szerzõdésben 
rögzítjük, ezt az értéket a kulcsszó ismeretében tudjuk 
meghatározni. 

POWER STANDARD csomag

POWER PREMIUM csomag

POWER PREMIUM csomag: 199.000 Ft.-tól. 
Akár két részletben fizethetõ, 50% elõre, 
50% a weboldal beállítás után de linképítés elõtt.

Kéren idõpontot egy személyes konzultációra, 
vagy személyre szabott ajánlatra a követezõ 
címen: info@cajole.hu

Ajánlatkérés:
 info@cajole.hu

POWER MICRO csomag: 99.000 Ft. -tól 
Ajánlatkérés:

 info@cajole.hu

  a weboldalba.

POWER MICRO csomag: 40.000 Ft. -tól 
Ajánlatkérés:

 info@cajole.hu


