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SZÖVEGÍRÓI / TARTALOMÍRÓI SZOLGÁLTATÁSOK
Érje el céljait az Innoskart Marketing diVízió copywriter szolgáltatásainak segítségével!

Innoskart Marketing diVízió           innoskart.digital/marketing            +36 (20) 221 0345

Átláthatóság és tartalom szempontú weboldal és social media audit, tanácsadás:
· segítség azon vállalkozások számára, ahol nincs külön marketinges kolléga,
folyamatos szakmai jelenlét, támogatás 
· a vizsgálat a következőkre terjed ki: dizájn / szerkezeti felépítés, átláthatóság /
használhatóság, tartalom / közérthetőség, kötelező / tiltott weblap elemek,
kulcsszavak / SEO
· az elemzést – amely felfedi a hibákat és iránymutatást nyújt azok javításához –,
írásban továbbítjuk

Webszövegírás / webszöveg korrektúra:
· teljes webszövegek megírása, vagy a meglévő tartalom átírása / feljavítása     
· kulcsszó alapú, olvasó és SEO barát szövegek

Kreatív szlogenírás / névadás:
· szavakba tömörítjük cége arculatát (3 verziót ajánlunk fel)

Tartalommarketing stratégia tanácsadás / brainstorming:
· segítség azon vállalkozások számára, ahol nincs külön marketinges kolléga,
folyamatos szakmai jelenlét, támogatás
· felkészülve a cégprofilból egy – az Ön kollégáival tartott brainstormingot
követően –  írásbeli javaslatokat teszünk és irányvonalakat fogalmazunk meg cége
tartalommarketing-stratégiájára nézve
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COPYWRITER ÁRAK* Kiviteli idő

Átláthatóság és tartalom
szempontú weboldal és social
media audit, tanácsadás

Tartalommarketing stratégia
brainstorming és tanácsadás

35.000 Ft

35.000 Ft

Webszövegírás 35.000 Ft-tól

Webszöveg korrektúra 10.000 Ft-tól

Kreatív szlogenírás / névadás 25.000 Ft

* A feltüntetett árak kedvezményes, csak és kizárólag Innoskart tagok által igénybe vehető összegek.  
A feltüntetett árak nettó összegek és forintban értendőek. A feltüntetett árak irányadóak és minden
esetben egyéni egyeztetést igényelnek. Összetett kérés, nagyobb volumenű projekt, avagy több
megbízás esetén az árak eltérhetnek a táblázatban jelzett összegektől, kérjük keressen meg minket,
hogy egy ingyenes konzultáció során személyesen beszélhessük meg igényeit. 

2-3 munkahét

2-4 munkahét

1-3 munkahét

1-3 munkahét

1-3 munkahét


