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Cennik usługi pozycjonowania stron internetowych 

Cennik obowiązuje od 25 października 2017 roku. 

Poniższe ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  

Wszystkie ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN (należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%).  

 

OWLSTUDIO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. 

 

 

Powyższe ceny dotyczą jednego dnia pozycji strony internetowej w wyszukiwarce Google dla jednej frazy określonej w umowie o świadczenie 

usługi oraz w oparciu o jej konkurencyjność w danym okresie rozliczeniowym. Pozycja w wyszukiwarce dla frazy sprawdzana jest raz dziennie, 

rozliczenie usługi odbywa się w oparciu o miesięczny raport zawierający pozycje strony internetowej z każdego dnia dla konkretnej frazy.  

 

Rozliczenie odbywa się do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, okres rozliczeniowy to jeden miesiąc. Do powyższych cen w 

uzasadnionym przypadku może być doliczona jednorazowa dopłata za optymalizację kodu strony internetowej, które może być niezbędne w celu 

rozpoczęcia świadczenia usługi pozycjonowania, wysokość tej opłaty każdorazowo jest ustalana indywidualnie w oparciu o ilość godzin pracy 

programisty / administratora lub specjalisty do spraw SEO. 

Okres umowy: 6 Miesięcy 12 Miesięcy 24 Miesiące 

Konkurencyjność 
Frazy / Pozycja 

frazy w 
wyszukiwarce 
Google: (nie 

zliczając pozycji 
sponsorowanych) 

> 10 10-6 5-2 1 > 10 10-6 5-2 1 
> 

10 
10-6 5-2 1 

< 49 000 wyników: 0 zł 2,50 zł 3,00 zł 3,50 zł 0 zł 2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł 0 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 

50 00 do 199 999 
wyników: 

0 zł 3,50 zł 3,50 zł 4,00 zł 0 zł 2,50 zł 3,00 zł 3,50 zł 0 zł 2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł 

200 000 do 299 999 
wyników: 

0 zł 4,50 zł 4,00 zł 4,50 zł 0 zł 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł 0 zł 2,50 zł 3,00 zł 3,50 zł 

300 000 do 499 999 
wyników: 

0 zł 4,50 zł 4,50 zł 5,00 zł 0 zł 3,50 zł 4,00 zł 4,50 zł 0 zł 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł 

500 000 do 799 999 
wyników: 

0 zł 4,00 zł 5,00 zł 5,50 zł 0 zł 4,00 zł 4,50 zł 5,00 zł 0 zł 3,50 zł 4,00 zł 4,50 zł 

800 000 do 999 999 
wyników: 

0 zł 4,50 zł 5,50 zł 6,00 zł 0 zł 4,50 zł 5,00 zł 5,50 zł 0 zł 4,00 zł 4,50 zł 5,00 zł 

1 000 000 do 1 199 
999 wyników: 

0 zł 5,00 zł 6,00 zł 6,50 zł 0 zł 5,00 zł 5,50 zł 6,00 zł 0 zł 4,50 zł 5,00 zł 5,50 zł 

1 200 000 do 1 499 
999 wyników: 

0 zł 5,50 zł 6,50 zł 7,00 zł 0 zł 5,50 zł 6,00 zł 6,50 zł 0 zł 5,00 zł 5,50 zł 6,00 zł 

> 1 500 000 
wyników: 

Cena ustalania indywidualna, ze względu na bardzo dużą konkurencyjność frazy. 


