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WSTĘPWSTĘP

Zrobiłeś  stronę  www i  nie  generuje  Ci  ona  żadnych  zysków?  Spójrz 

w statystyki, być może to właśnie kwestia pozycjonowania. Brak dobrej 

pozycji  w wyszukiwarce to brak odwiedzających Twoją stronę i  brak 

przychodów.

„Wykorzystaj potęgę i wielkość internetu, zacznij zdobywać klientów 

właśnie tutaj. Dobra reklama w internecie jest stosunkowo najtańszą 

i najskuteczniejszą formą reklamy.”

Zrób krok w przód i spozycjonuj swoją stronę. Jeśli kupiłeś tego ebooka, 

to  znaczy,  że  szukasz  informacji  i  praktycznej  wiedzy  na  temat 

pozycjonowania stron www. Taką wiedzę chcę Ci właśnie przekazać.

Z  ebooka  dowiesz  się,  jak  skutecznie  pozycjonować  strony 

w wyszukiwarkach,  nie  stosując  metod  spamerskich.  Podam  Ci 

kilkanaście  sposobów na pokonanie wyszukiwarek. Ujawnię tajemnice 

uzyskania  „gwarantowanej  pierwszej  pozycji  w  Onet.pl  i  WP.pl  dla 

10 fraz kluczowych”, sprzedawaną za 9,90 zł na Allegro (co jest fikcją).

Pozycjonowanie,  które  jest  oferowane  na  Allegro,  w  większości 

przypadków  nie  wybiega  poza  porady  opisane  przeze  mnie  w  tym 

ebooku, więc zamiast płacić innym  -  zaoszczędź pieniądze i zrób to 

sam.  Kupując  tego  ebooka  płacisz  tylko  raz,  a  wiedzę  tę  możesz 

wykorzystywać  do  końca  życia,  zaś  płacąc  w  aukcji,  kupujesz 

pozycjonowanie tylko jednej strony.

Co więcej, jeśli dobrze opanujesz opisane przeze mnie techniki, możesz 

sam zacząć zarabiać na pozycjonowaniu. Możesz oferować klientom na 

Allegro lub gdziekolwiek indziej pozycjonowanie ich stron www.
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Opisane  przeze  mnie  techniki  stosuję  pozycjonując  strony  moich 

klientów - np. strona Craft.net.pl,  dla której klient wybrał jako słowa 

kluczowe  „rejsy  Chorwacja”  i  „rejsy  w  Chorwacji”  znajduje  się  na 

pierwszej stronie w Google.

Klienci  za  pozycjonowanie  swoich  stron  płacą  mi  kilkaset  zł,  tutaj 

możesz zdobyć sporą część mojej wiedzy na temat pozycjonowania za 

19,97 zł.

Książka jest napisana tak, abyś traktował ją jako przewodnik. Staram 

się  opisywać  po  kolei  to,  co  należy  robić,  aby  strona  uzyskała 

odpowiednie wyniki w wyszukiwarkach.
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