PROGRAM DO AUTOMATYCZNEGO POZYCJONOWANIA
W GOOGLE
SEOAdder
Czy wiesz, że...
Dla blisko 80% badanych internet jest pierwszym źródłem
informacji.
90% poszukując informacji o usługach lub produktach korzysta z
wyszukiwarek internetowych.
Dla 81% liczą się tylko dwie pierwsze strony wyszukiwania.

1. Pozycjonowanie
Co wpływa na pozycję strony?
Na pozycję strony ma wpływ około 200 czynników, m.in. zawartość strony, linki, wiek
domeny, czas na jaki została wykupiona, czy choćby tematyka, której dotyczy.
Ponieważ na większość z nich nie mamy wpływu, aby wypromować serwis należy
skupić się na dwóch podstawowych procesach: optymalizacji (jednorazowa usługa
AnalizaWWW) oraz na linkowaniu (program Adder7).
Co robi program Adder?
Adder to program, który codziennie w pełni automatycznie umieszcza linki z opisem
Twojej strony w wielu katalogach internetowych i innych serwisach. Robot Google
widzi, że coraz więcej odnośników prowadzi do Twojej strony i tym samym uznaje ją
za godną polecenia, wartościową, popularną. Efektem tego jest wysoka pozycja
Twojego serwisu w wynikach wyszukiwarki.
O licencji
Licencja na oprogramowanie umożliwia pozycjonowanie nawet 30 Twoich stron
jednocześnie, bez żadnych ograniczeń czasowych. Program nie ingeruje w kod
serwisu, może być zainstalowany na innym serwerze niż promowana strona.
Wysokie pozycje w wyszukiwarce Google na wybrane słowa kluczowe
zapewniają:
•

wzrost sprzedaży Twoich produktów i usług

•

przewagę nad konkurencją

•

wzrost liczby odwiedzin Twojego serwisu przez potencjalnych klientów

•

wzrost PageRank serwisu

2. Możliwości
Możesz korzystać z usług firm pozycjonujących, które wyliczają opłaty na poziomie
od 200 złotych miesięcznie za jeden wyraz!
Możesz katalogować strony na własną rękę, poświęcając na to kilka godzin
dziennie.
Albo możesz skorzystać z naszego programu, który zrobi to za Ciebie.

SEOAdder !

PROGRAM DO AUTOMATYCZNEGO POZYCJONOWANIA
W GOOGLE
SEOAdder
3. SeoAdder!
System Adder codziennie, regularnie zdobywa linki do Twoich
wszystkich stron internetowych. Odnośniki są umieszczane w katalogach, preclach i
forach. Wystarczy raz skonfigurować program do pozycjonowania, by samodzielnie
promował Twoją stronę w wyszukiwarkach internetowych.
Co na to Google?
Roboty Google odnotowując, że do serwisu prowadzi wiele odnośników, a ich liczba
stale rośnie, podnoszą wartość serwisu i umieszczają go wyżej w rankingu
wyszukiwania.
Jak linkuje Adder?
System jest instalowany na serwerze (tak jak zwykła strona internetowa). Codziennie
uruchamia się automatycznie (CRON), by dodać określoną przez Ciebie liczbę
linków. Dzięki temu, strona jest promowana w internecie regularnie, a
pozycjonowanie programem Adder bezpieczne.
Adder obsługuje katalogi artykułów, czyli tzw. precle:
•

WordPress

•

Mocne Linki

Dodaje wpisy do katalogów typu:
•

Mini

•

Scuttle

•

Hurricane

•

QlWeb

Adder obsługuje pingowanie serwerów, co znacząco przyśpiesza indeksację strony
przez roboty wyszukiwarek. Oznacza to, że wszystkie podstrony w Twoim serwisie
będą szybko widoczne w wynikach Google. System potrafi rejestrować się na forach
phpBB w celu umieszczenia linku zwrotnego w profilu użytkownika, gdzie umieszcza
dodatkowe linki prowadzące do Twojej witryny. Adder zgłasza promowaną stronę do
wyszukiwarek z całego świata, by Twoja strona zaistniała nie tylko w Google.
Funkcjonalność:
• Unikalne treści
Ważne jest, aby wpisy były dla wyszukiwarek unikalne, ponieważ sprzyja to
lepszemu indeksowaniu dodawanych linków. Dlatego Adder potrafi mieszać i
losować tytuł, opis oraz słowa kluczowe. Posiada także wbudowany system
generowania niepowtarzalnych artykułów polegający na losowaniu akapitów i
używaniu synonimów.
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• Auto mail weryfikator
Program automatycznie tworzy konta mailowe do potwierdzeń
przychodzących z katalogów. Dzięki temu, nie jest konieczne przechodzenie
przez proces rejestracji.
• Omijanie zabezpieczeń katalogów
Robot rozpoznaje tokeny graficzne na forach phpBB, katalogach Hurricane i
Scuttle oraz omija zabezpieczenia w katalogach QlWeb.
• Baza wartościowych katalogów
System posiada załączoną, silnie przefiltrowaną bazę wartościowych
katalogów, które są na bieżąco automatycznie aktualizowane. Dodatkowo,
program umożliwia wyszukiwania nowych katalogów oraz sprawdzanie, czy
nadal działają.
Specyfikacja:
• System wyszukiwania synonimów
Adder posiada system szybkiego wyszukiwania synonimów dla opisów i
artykułów.
• Raport dodawania
Program tworzy szczegółowy raport z dodawania wpisów.
• Sprawdzanie pozycji w Google
System posiada narzędzie do sprawdzania pozycji w wyszukiwarce Google na
wybrane słowa kluczowe.
• Darmowe aktualizacje
Oprogramowanie jest modernizowane na bieżąco. Aktualizacje udostępniamy
użytkownikom darmowo w zakresie danej wersji i są one automatycznie
wgrywane.
Jak korzystne są efekty działania programu Adder?
Adder to skuteczne narzędzie pozwalające na zwiększenie sprzedaży Twoich
produktów i usług. Do największych zalet tej formy promocji należą przede
wszystkim: możliwość bardzo precyzyjnego kierowania reklam do określonej grupy
odbiorców, duża mierzalność efektów i do tego... dzięki naszemu rozwiązaniu, niskie
koszty.
Tylko dzięki promocji, serwisy zarabiają coraz więcej, coraz szybciej rozwijając się i
zyskując wysokie pozycje we wszystkich wyszukiwarkach. Twoja strona ma potencjał
- zainwestuj w nią!
Instalacja systemu
Instalacja programu Adder jest prosta i wymaga jedynie kilkunastu minut do
uruchomienia systemu.
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