
Cennik 
usług marketingowych

Na rok: 2023



Marketingowe 
strony internetowe

Zacznij zarabiać w internecie i zdobywać zapytania od klientów, dzięki marketingowej stronie internetowej.  
Nie popełnij błędu i nie przepal budżetu na reklamie, budując stronę tylko u programisty!

Pozyskuj 10 zapytań dziennie!



Profesjonalny proces budowy marketingowej strony internetowej

Brief biznesowy

Wypełniasz arkusz z pytaniami 
i określasz cel strategiczny budowy strony.

1

Osiągniesz cele biznesowe 
Marketingowa strona www zrealizuje Wasze 
cele biznesowe np. zwiększy sprzedaż.

Warsztat z person

Tworzymy wspólnie 3 persony reprezentujące 
Twoich klientów podczas projektowania.

2

Zbudujesz stronę dla klienta, a nie dla produktu 
Wasza strona ma przekonać Waszego klienta do 
zakupu, a nie Was samych lub dział marketingu. 
Wasza strona będzie zrobiona dla grupy 
docelowej.

Analiza Google Analytics

Sprawdzimy dane dotyczące obecnego 
ruchu w panelach Google.

3

Strona oparta o dane 
Statystyki nie kłamią. Sprawdzimy, kto i jak 
używa Waszą obecną stronę, aby 
zaprojektować jej znacznie lepszą wersję.

Analiza porównawcza

Przedstawimy najlepsze projekty z całego 
świata i rozwiązania z zakresu UX do 
stworzenia koncepcji

4

Strona inna i lepsza niż wszystkie 
Dzięki inspiracjom światowymi trendami 
otrzymacie nowoczesną, profesjonalną 
stronę

Responsywny design

Zaprojektujemy wersję mobilną (70% 
użytkowników) i komputerową (30%).

5

Wysoka konwersja na mobile 
Nie pominiesz najważniejszego etapu 
projektowania w XXI wieku, jakim jest wersja 
mobilna.

Programowanie

Otrzymasz zaprogramowaną stronę. 
Wdrożymy niezbędne ustawienia SEO.

6

Szybka strona = wysoka konwersja 
Według danych każda sekunda ładowania 
zmniejsza współczynnik konwersji o 30%. 
Twoja strona będzie szybka i skuteczna!



REKOMENDOWANY NA START

START

Strona idealna na start, aby zacząć 
działania marketingowe. Polecana również 
małym, lokalnym firmom. 
 
Wygląd 
✓  3 propozycje szablonów 
 
Treść 
✓ Stworzenie do 15 zakładek 
✓ Poradnik pisania tekstów SEO 
 
Marketing 
✓ Struktura sprzedażowa zakładek 
ofertowych 
✓ Optymalizacja pod kątem SEO 
✓ Strona gotowa na uruchomienie kampanii 
reklamowych 
✓ Optymalizacja pod kątem prędkości 
 
Gwarancja 
✓ Gwarancja techniczna 12 mies. 

CMS: WordPress 
Wygląd: szablon premium 

Core Web Vitals: Podstawowa optymalizacja

6 490 PLN 

(płatne w 2 ratach)

Cennik marketingowych stron www na 2023r.

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANY

PROFESSIONAL

Strona polecana ambitnym lokalnym 
firmom, które chcą zbudować profesjonalny 
wizerunek i inwestują w reklamę. 
 
Wygląd 
✓ Indywidualny projekt graficzny mobilny  
i komputerowy 
 
Treść 
✓ Stworzenie do 25 zakładek 
✓ Poradnik pisania tekstów SEO 
 
Marketing 
✓ Struktura sprzedażowa zakładek 
ofertowych 
✓ Optymalizacja pod kątem SEO 
✓ Strona gotowa na uruchomienie kampanii 
reklamowych 
✓ Optymalizacja pod kątem prędkości 
 
Gwarancja 
✓ Gwarancja techniczna 12 mies. 

CMS: WordPress 
Wygląd: projekt graficzny  

Core Web Vitals: Podstawowa optymalizacja

14 490 PLN 

(płatne w 4 ratach)

PERFORMANCE

Strona zalecana firmom o skali 
ogólnopolskiej. Najlepsza pod 
pozycjonowanie. 
 
Wygląd 
✓ Makiety UX 
✓ Indywidualny projekt graficzny mobilny  
i komputerowy 
 
Treść 
✓ Stworzenie do 40 zakładek 
✓ Poradnik pisania tekstów SEO 
 
Marketing 
✓ Struktura sprzedażowa zakładek 
ofertowych 
✓ Optymalizacja pod kątem SEO 
✓ Strona gotowa na uruchomienie kampanii 
reklamowych 
✓ Optymalizacja pod kątem prędkości 
 
Gwarancja 
✓ Gwarancja techniczna 12 mies. 

CMS: WordPress 
Wygląd: projekt graficzny  

Core Web Vitals: Pełna optymalizacja

24 490 PLN 

(płatne w 4-6 ratach)

Twój 
indywidualny 

pakiet

Operujesz na innych budżetach? 
 

Potrzebujesz indywidualnej 
propozycji budowy strony? 

 
Chciałbyś zapytać, 
który pakiet będzie 
dla Ciebie najlepszy? 

 
Interesuje Cię budowa sklepu 

internetowego? 
 

Zapytaj nas o pakiet dla siebie! 
 
 



Pakiet START

Core Web Vitals

Liczba zakładek w cenie:

Projekt strony:

System zarządzania:

desktopmobile

50

15

Szablon

90

REKOMENDOWANY NA START

START

Strona idealna na start, aby zacząć 
działania marketingowe. Polecana również 
małym, lokalnym firmom. 
 
Wygląd 
✓  3 propozycje szablonów 
 
Treść 
✓ Stworzenie do 15 zakładek 
✓ Poradnik pisania tekstów SEO 
 
Marketing 
✓ Struktura sprzedażowa zakładek 
ofertowych 
✓ Optymalizacja pod kątem SEO 
✓ Strona gotowa na uruchomienie kampanii 
reklamowych 
✓ Optymalizacja pod kątem prędkości 
 
Gwarancja 
✓ Gwarancja techniczna 12 mies. 

CMS: WordPress 
Wygląd: szablon premium 

Core Web Vitals: Podstawowa optymalizacja

6 490 PLN 

(płatne w 2 ratach)



Pakiet PROFESSIONAL

Core Web Vitals

Liczba zakładek w cenie:

Projekt strony:

System zarządzania:

desktopmobile

50

25

Indywidualny

95

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANY

PROFESSIONAL

Strona polecana ambitnym lokalnym 
firmom, które chcą zbudować profesjonalny 
wizerunek i inwestują w reklamę. 
 
Wygląd 
✓ Indywidualny projekt graficzny mobilny  
i komputerowy 
 
Treść 
✓ Stworzenie do 25 zakładek 
✓ Poradnik pisania tekstów SEO 
 
Marketing 
✓ Struktura sprzedażowa zakładek 
ofertowych 
✓ Optymalizacja pod kątem SEO 
✓ Strona gotowa na uruchomienie kampanii 
reklamowych 
✓ Optymalizacja pod kątem prędkości 
 
Gwarancja 
✓ Gwarancja techniczna 12 mies. 

CMS: WordPress 
Wygląd: projekt graficzny  

Core Web Vitals: Podstawowa optymalizacja

14 490 PLN 

(płatne w 4 ratach)



Pakiet PERFORMANCE

Core Web Vitals

Liczba zakładek w cenie:

Projekt strony:

System zarządzania:

desktopmobile

98

40

Szablon

99

PERFORMANCE

Strona zalecana firmom o skali 
ogólnopolskiej. Najlepsza pod 
pozycjonowanie. 
 
Wygląd 
✓ Makiety UX 
✓ Indywidualny projekt graficzny mobilny  
i komputerowy 
 
Treść 
✓ Stworzenie do 40 zakładek 
✓ Poradnik pisania tekstów SEO 
 
Marketing 
✓ Struktura sprzedażowa zakładek 
ofertowych 
✓ Optymalizacja pod kątem SEO 
✓ Strona gotowa na uruchomienie kampanii 
reklamowych 
✓ Optymalizacja pod kątem prędkości 
 
Gwarancja 
✓ Gwarancja techniczna 12 mies. 

CMS: WordPress 
Wygląd: projekt graficzny  

Core Web Vitals: Pełna optymalizacja

24 490 PLN 

(płatne w 4-6 ratach)



Pozycjonowanie 
stron z wykorzystaniem AI

Wyprzedź konkurencję i działaj pod ich radarem, dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji. Osiągnij rekordową 
ilość fraz W TOP10 bez przepalania budżetu na nieskuteczne linki. Bądź pierwszy! 

Wyprzedź konkurencję w TOP10, dzięki AI i Machine Learning

Jedyna agencja w Polsce wykorzystująca              w SEO



Cennik pozycjonowania na 2023r.

Twój 
indywidualny 

pakiet

Operujesz na innych 
budżetach? 

 
Potrzebujesz 

indywidualnego 
pakietu? 

 
Chciałbyś zapytać, 
który pakiet będzie 
dla Ciebie najlepszy? 

 
Interesują Cię kampanie 

międzynarodowe? 
 

Zapytaj nas o pakiet dla 
siebie! 

LOKALNY

Analiza 
✓ Audyt strony 
✓ Historyczna widoczność 
 
Optymalizacja 
✓ Optymalizacja meta danych 
✓ Stworzenie mapy witryny 
✓ Wizytówka Google Moja Firma 
✓ Optymalizacja treści na stronie 
✓ Wytyczne do tworzenia treści 
 
Linkowanie 
✓ Wizytówki firmowe 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel SEO 
✓ Raport pozycji 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny

1 190 PLN 

(netto miesięcznie)

Do 20 monitorowanych fraz
Do 30 optymalizowanych stron

REKOMENDOWANY NA START

START

Analiza 
✓ Audyt strony 
✓ Historyczna widoczność 
 
Optymalizacja 
✓ Optymalizacja meta danych 
✓ Stworzenie mapy witryny 
✓ Wizytówka Google Moja Firma 
✓ Optymalizacja treści na stronie 
✓ Wytyczne do tworzenia treści 
 
Linkowanie 
✓ Wizytówki firmowe 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel SEO 
✓ Raport pozycji 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny

1 690 PLN 

(netto miesięcznie)

Do 50 monitorowanych fraz
Do 40 optymalizowanych stron

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANY

PROFESSIONAL

Analiza 
✓ Audyt strony 
✓ Historyczna widoczność 
 
Optymalizacja 
✓ Optymalizacja meta danych 
✓ Stworzenie mapy witryny 
✓ Wizytówka Google Moja Firma 
✓ Optymalizacja treści na stronie 
✓ Wytyczne do tworzenia treści 
✓ Optymalizacja znaczników 
✓ Analiza struktury serwisu 
 
Linkowanie 
✓ Wizytówki firmowe 
✓ Artykuły sponsorowane 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel SEO 
✓ Raport pozycji 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny 

3 690 PLN 

(netto miesięcznie)

Do 100 monitorowanych fraz
Do 85 optymalizowanych stron

PERFORMANCE

Analiza 
✓ Audyt strony 
✓ Historyczna widoczność 
 
Ai 
✓ Sztuczna inteligencja 1 poziomu 
✓ Dane strukturalne 
 
Optymalizacja 
✓ Strategia 
✓ Optymalizacja meta danych 
✓ Stworzenie mapy witryny 
✓ Wizytówka Google Moja Firma 
✓ Optymalizacja treści na stronie 
✓ Wytyczne do tworzenia treści 
✓ Rozwój kanału YouTube 
✓ Budowa struktury serwisu 
 
Linkowanie 
✓ Wizytówki firmowe 
✓ Artykuły sponsorowane 
✓ Linki cloud 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel SEO 
✓ Raport pozycji 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny 
✓ Konsulting 

8 490 PLN 

(netto miesięcznie)

Do 250 monitorowanych fraz
Do 180 optymalizowanych stron



Zyskowne 
kampanie Google Ads

Zwiększ sprzedaż lub liczbę zapytań ofertowych nawet o 234%, dzięki wykorzystaniu strategii z wykorzystaniem AI. 
Zaoszczędź budżet reklamowy, dzięki systemom click-anyfaund.

Pozyskuj 10 zapytań dziennie i osiągnij ROAS 600%



Cennik Google Ads na 2023r.

Twój 
indywidualny 

pakiet

Operujesz na innych 
budżetach? 

 
Potrzebujesz 

indywidualnego 
pakietu? 

 
Chciałbyś zapytać, 
który pakiet będzie 
dla Ciebie najlepszy? 

 
Interesują Cię kampanie 

międzynarodowe? 
 

Zapytaj nas o pakiet dla 
siebie! 

LOKALNY

Pakiet idealny dla początkujących 
w marketingu firm lokalnych. 
 
Analityka 
✓ Google Analytics 
✓ Ustawienie konwersji 
 
Kampanie 
✓ Kampanie tekstowe 
✓ Kampanie lokalne na mapach 
✓ Kampanie na YouTube 
✓ Kampanie w Gmail 
✓ Kampanie graficzne 
✓ Remarketing 
 
Sztuczna inteligencja 
✓ AI 1 poziomu 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel raportowy 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny 

600 PLN 

(netto miesięcznie)

Do 1 000 PLN obsługiwanego 
budżetu Google Ads

REKOMENDOWANY NA 

START

1 690 PLN 

(netto miesięcznie)

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANY

PROFESSIONAL

3 690 PLN 

(netto miesięcznie)

Do 20 000 PLN obsługiwanego 
budżetu Google Ads

PERFORMANCE

5 490 PLN 

(netto miesięcznie)

Do 40 000 PLN obsługiwanego 
budżetu Google Ads

Do 7 000 PLN obsługiwanego 
budżetu Google Ads

Pakiet idealny do rozwijania 
marketingu. 
 
Analityka 
✓ Google Analytics i Tag Manager 
✓ Ustawienie konwersji 
 
Kampanie 
✓ Kampanie tekstowe 
✓ Kampanie lokalne na mapach 
✓ Kampanie na YouTube 
✓ Kampanie w Gmail 
✓ Kampanie graficzne 
✓ Kampanie discovery 
✓ Remarketing 
 
Sztuczna inteligencja 
✓AI 2 poziomów 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel raportowy 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny 

Pakiet idealny dla marek 
ogólnopolskich i ecommerce. 
 
Analityka 
✓ Google Analytics i Tag Manager 
✓ Ustawienie konwersji 
✓ Enhanced ecommerce 
 
Kampanie 
✓ Strategia 
✓ Kampanie tekstowe 
✓ Kampanie lokalne na mapach 
✓ Kampanie na YouTube 
✓ Kampanie w Gmail 
✓ Kampanie graficzne 
✓ Kampanie discovery 
✓ Kampanie produktowe 
✓ Remarketing 
 
Sztuczna inteligencja 
✓ AI 3 poziomów 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel raportowy 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny 
✓ 1h konsultingu ze specjalistą 

Pakiet idealny dla ambitnych marek 
i większych kampanii ecommerce. 
 
Analityka 
✓ Google Analytics i Tag Manager 
✓ Ustawienie konwersji 
✓ Enhanced ecommerce 
 
Kampanie 
✓ Strategia 
✓ Kampanie tekstowe 
✓ Kampanie lokalne na mapach 
✓ Kampanie na YouTube 
✓ Kampanie w Gmail 
✓ Kampanie graficzne 
✓ Kampanie discovery 
✓ Kampanie produktowe 
✓ Remarketing 
 
Sztuczna inteligencja 
✓ AI 3 poziomów 
✓ System oszczędzający 20% budżetu 
 
Raportowanie i wsparcie 
✓ Interaktywny panel raportowy 
✓ Kontakt mailowy i telefoniczny 
✓ 1h konsultingu ze specjalistą 



AI360 - NAJWIĘKSZA REWOLUCJA W SEO OD 20 LAT, 
dzięki której prześcigniesz w pozyskiwaniu ruchu całą konkurencję. 
SEO AI jest jedynym rozwiązaniem na szybkie budowanie 
stabilnych wzrostów w TOP10 bez przepalania setek tysięcy 
budżetów na budowanie linków. 
 
Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która posiada taką technologię 
w pozycjonowaniu.

Wyprzedź konkurencję, 
Dzięki AI360®

®



Przewidywany początek współpracy marketingowej

Spotkanie kick-o�

Rozpoczynamy współpracę spotkaniem  
w celu ustalenia strategii i celów KPI  
we współpracy.

1 Audyt maketingu

Otrzymasz raport z audytu wybranych 
kanałów marketingowych.

2 Plan marketingowy

Zadania z audytu rozpisujemy w plan 
działań oraz ustalamy priorytety.

3

Raportowanie

Raz w miesiącu otrzymujesz raport  
w Google Data Studio.

4 Stały kontakt

Zdzwaniamy się raz w tygodniu oraz jesteśmy  
w stałym kontakcie mailowym.

5 Roczne podsumowanie

Otrzymasz podsumowanie działań 
wykonanych w obecnym roku i strategię 
na nadchodzące 12 miesięcy.

6



O kliencie: 
Ecommerce w branży kosmetycznej oferujący profesjonalne produkty  
dla stylistek rzęs, brwi i paznokci. 
 
Wyzwanie: 
Wyzwaniem było stworzenie nowego sklepu ecommerce z podejściem 
mobile-first i działania SEM z wykorzystaniem AI. 
 
Zaproponowane rozwiązanie:  
Nowy sklep zwiększył współczynnik konwersji na telefonach o 38%. 
Kampanie Google Ads wygenerowały wysoki ROAS. Pozycjonowanie 
zwiększyło widoczność sklepu w internecie.

CASE STUDIES KLIENTÓW

  
wsp. konwersji
+38%

  
przychodu rocznego
+8 mln

Klaudia Byczkowska, Właściciel

Rise360 kompleksowo i skutecznie wspiera nas 
w zwiększaniu sprzedaży ecommerce. Polecamy  
współpracę z agencją na wielu płaszczyznach.



  
Średni ROAS 
1875%

  
COS koszt sprzedaży

5.5%Wzrost sprzedaży, dzięki kampaniom produktowym 
Google Ads z wykorzystaniem technologii AI  
w pierwsze 5 miesięcy: 

CASE STUDIES KLIENTÓW

1 573 457 zł 
sprzedaży w kampaniach non-branded

100 472 zł 
wykorzystanego budżetu



O kliencie: 
DobreDrzwi.pl to największy niezależny dystrybutor drzwi online  
z montażem na terenie Polski. 
 
Wyzwanie: 
Wyzwaniem było zwiększenie konwersji na stronie www, optymalizacja 
kampanii Google Ads oraz pozycjonowanie AI. 
 
Zaproponowane rozwiązanie:  
Dzięki optymalizacji konwersji, testom A/B oraz wdrożeniu AI 
do Google Ads Klient już w pierwsze 3 miesięcy zwiększył ilość konwersji  
o 86%, a także w 2 lata zwiększył ruch w SEO z poziomu 2 000  
do 33 400 miesięcznie.

CASE STUDIES KLIENTÓW

  
wsp. konwersji
+25%

  
przychodu

+3 mln

Waldemar Bukowski, Prezes Dobre Drzwi sp z o. o., sp k.

 
Polecam Rise jako zaangażowany zespół skupiony 
na zwiększeniu sprzedaży w internecie.



  
konwersji 
+86%

  
 ruchu z SEO

+33 400Wzrost ruchu organicznego z pozycjonowania do 37 400 odsłon 
miesięcznie w Google 1090 fraz w TOP10 w 2 lata:

CASE STUDIES KLIENTÓW

Wzrost konwersji w Google Ads o 86% w pierwsze 3 miesiące:



O kliencie: 
Firma rekuperatory.pl jest ogólnopolskim liderem w branży wentylacji 
mechanicznej. 
 
Wyzwanie: 
Wyzwaniem było zwiększenie konwersji w kanałach Facebook  
i Google Ads bez zwiększania budżetu reklamowego. 
 
Zaproponowane rozwiązanie:  
Dzięki wdrożeniu optymalizacji oraz potrójnej technologii AI na poziomie 
konta, kampanii oraz budżetu klient uzyskał +95% konwersji w pierwszym 
roku współpracy.

CASE STUDIES KLIENTÓW

  
więcej konwersji
+95%

  
koszt konwersji
-63%

Iwona Stachurska, Marketing & PR manager

Zaangażowani, kreatywni, przedsiębiorczy, pomysłowi, 
elastyczni i skuteczni. Nic więcej nie można chcieć!



O kliencie: 
Klinika podologiczna z Wrocławia oferująca terapie na skórę 
i paznokcie stóp. 
 
Wyzwanie: 
Wyzwaniem było zwiększenie ilości pacjentów pozyskiwanych z internetu. 
 
Zaproponowane rozwiązanie:  
Nowa marka, marketignowa strona WWW oraz pozycjonowanie do TOP1 
wygenerowały zapisy pacjentów na 3 miesiące do przodu dla całej kliniki. 
Dzięki zwiększonej sprzedaży firma zainwestowała w budowę nowej  
kliniki 1,2 mln PLN.

CASE STUDIES KLIENTÓW

  
wartość nowej  

kliniki

1,2 mln

  
nowych klientów 

miesięcznie

120

Dominika Bilik, Właściciel

Współpracuję z Rise360 od 2013 roku. 
Nie wyobrażam sobie oddać marketingu mojej firmy 
komukolwiek innemu! Absolutnie najlepsi!

Dolnośląskie 
Centrum Zdrowej Stopy



O kliencie: 
Elewdom wykonuje remonty i prace budowlane przy inwestycjach  
w Warszawie. Firma zatrudnia 50 osób. 
 
Wyzwanie: 
Wyzwaniem było stworzenie strategii, marki, strony www 
i kampanii na pozyskanie nowych klientów inwestycyjnych. 
 
Zaproponowane rozwiązanie:  
Dzięki pełnemu procesowi budowy marketingu, klientów pierwszych  
3 miesiącach reklamy zdobył kontrakty przez stronę www  
o wartości 1 500 000 zł.

CASE STUDIES KLIENTÓW

  
 w 3 miesiące

1.5 mln zł

Damian Łata, Prezes Elewdom

Oddałem Rise360 cały proces budowy marki i strony 
www. Nie żałuję! Współpraca zwróciła się wielokrotnie 
po włączeniu kampanii.



O kliencie: 
Firma oferuje specjalistyczną chemię budowlaną sprzedawaną online  
i w 3 oddziałach w Polsce. 
 
Wyzwanie: 
Wyzwaniem było zatrzymanie spadków SEO, kampanie produktowe 
Google Ads i przygotowanie nowego ecommerce. 
 
Zaproponowane rozwiązanie:  
W pierwszym roku współpracy kampanie Google Ads wygenerowały 152% 
więcej sprzedaży. Pozycjonowanie zwiększyło widoczność sklepu  
w internecie o 52%. Ilość zapytań mailowych wzrosła o 30%,  
telefonicznych o 145%.

CASE STUDIES KLIENTÓW

Aleksandra Wyporkiewicz, Manager

Szerokie spojrzenie na zagadnienie, a jednocześnie 
dbałość o detale dają łącznie bardzo dobre efekty 
marketingowe.

  
wartość sprzedaży
+152%

  
więcej telefonów
145%



www.rise360.pl

Dziękuję, że zapoznałeś się z ofertą!
Omówmy szczegóły!

E-mail: b@rise360.pl 
Telefon: +48 500 502 550

Błażej Katarzyński

Wybierz dogodny termin:

Omówmy ofertę


