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Przykładowe teksty
Przez 6 lat pracy samodzielnie, na podstawie mojej szerokiej wiedzy,
znalezionych informacji, z wykorzystaniem kreatywnego umysłu, zaangażowania

teksty@aleksandramichalak.com

Proste kroki do udanej
współpracy

i pasji, stworzyłam tysiące tekstów dla klientów z różnych branż. Poradnikowe,

1. Wypełnienie i odesłanie briefu

lifestylowe, parentingowe, a nawet prawnicze czy medyczne artykuły mojego

copywritera.

autorstwa rozsiane są po polskich stronach internetowych największych marek.
Wśród nich znajdują się teksty na strony:

2. Akceptacja ceny za wykonanie

Kinon,

zlecenia oraz terminu oddania pracy.

Avis Place Zabaw,

3. Podpisanie umowy i wpłata zaliczki.

Psychoterapia w Krakowie,
Drewgont,

4. Po 3-5 dniach roboczych wysyłam

Infinite,

gotowe teksty. Termin uzależniony jest

Domy Wczasowe Pasja,

od wielkości i rodzaju zlecenia.

strefa rodzica Smily Play.

5. Wprowadzenie poprawek do

Oferowane usługi

tekstów lub/i akceptacja zlecenia.
6. Dokonanie płatności wg

Artykuł sponsorowany od 160 zł brutto

otrzymanego rachunku oraz opłacenie

Usługa obejmuje przygotowanie artykułu sponsorowanego publikowanego w

podatku we wskazanym Urzędzie

mediach internetowych lub tradycyjnych (portal branżowy, czasopismo itp.) o

Skarbowym.

maksymalnej długości 4000 znaków ze spacjami.

7. Cieszenie się z nowych,

Mailing od 80 zł brutto

wartościowych tekstów, które

Usługa obejmuje przygotowanie treści maila marketingowego o maksymalnej

wzmacniają pozycję firmy i zwiększają

długości 2000 znaków ze spacjami.

jej dochody.

Opis produktu/kategorii od 30 zł brutto
Usługa obejmuje przygotowanie opisu produktu lub kategorii produktów
wystawionych w sklepie lub na platformie sprzedażowej o maksymalnej długości
1000 znaków ze spacjami.

Teksty na stronę WWW od 400 zł brutto
Usługa obejmuje przygotowanie tekstów na 4 podstrony (np. główna, o firmie,
oferta itp.) o łącznej długości nieprzekraczającej 8000 znaków ze spacjami.

Treści SEO na blogi od 50 zł brutto
Usługa obejmuje napisanie prostego, niewymagającego researchu tekstu o
długości ok. 2000 znaków ze spacjami na bloga. Przy zleceniu regularnym
powyżej czterech tekstów miesięcznie - negocjacja ceny.

Usługa ekspres na następny dzień roboczy +50% podstawowej ceny.
Rozliczam się umową o dzieło w cyklu miesięcznym lub po przekroczeniu
ustalonej z klientem kwoty. Przy zleceniu powyżej 500 zł netto obowiązuje 50%
zaliczki. Nie wykonuję bezpłatnych zleceń próbnych. Zachęcam do zapoznania
się z moim portfolio.

