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Az internetes technológiák rohamos fejlődésének következtében akkora lett a verseny a világhálón
tevékenykedő vállalkozások, szervezetek, multik és egyéni vállalkozók között, hogy szinte lehetetlen
érvényesülni ekkora konkurencia mellett

Nézzük meg, milyen szolgáltatásokat ajánl a Vírus Média Keresőmarketing Ügynökség azoknak, akik
tartósan szeretnének kitűnni a túlzsúfolt online szférából.
Keresőoptimalizálás, Konkurencia elemzés
A keresőoptimalizálás keretein belül a SEO-SEM szakemberek először megvizsgálják az ügyfél már
meglévő webes felületeit. Ezt általában egy SEO audittal szokta indítani a Vírus Média
Keresőmarketing Ügynökség [2], hiszen ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy feltárja mind a
technikai, mind a tartalmi hibákat, melyeket az audit után azonnal érdemes kijavítani, hogy a további
lényeges teendőkre tudjanak koncentrálni a SEO-SEM ügynökök.
Weboldal készítés, Web hosting, Grafikai tervezés, Tartalomírás
A SEO audit után amennyiben szükséges, a Vírus Média Keresőmarketing Ügynökség elkészíti az
ügyfél számára a 2019-es technikai és tartalmi trendeknek és elvárásoknak megfelelő weboldalt vagy
landing oldalt, amelyhez egyaránt tud nyújtani grafikai tervezést és kivitelezést, valamint az oldal
tartalmát is fel tudja tölteni értékes és releváns szöveges, képes vagy videós elemekkel.
Linképítés, Látogatószám növelés, Hirdetések
Amennyiben sikerül felhozni a 2019-es Google által előírt technikai és tartalmi követelményeknek az
adott webes felületet, elindulhat a keresőmarketing egyik legfontosabb része: a linképítés és a
látogatószám növelés. Ezekkel a módszerekkel az ügyfél webes felülete több ember számára lesz
elérhető, mert a linképítés keretein belül nívós, sokak által látogatott oldalakra fognak kikerülni a cég
webes felületeinek url-jei. Ezek pedig képesek rengeteg új felhasználót vagy vásárlót vonzani az adott
webes felületre.
Ezek mellett felhívja a figyelmet a Vírus Média csapata, hogy a Facebook, Google és YouTube
hirdetések mind képesek növelni egy cég hozamát, hiszen így még több felületről érkezhetnek újabb
vásárlók az adott weboldalra.
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