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Megrendelő neve: Újhartyán Város Önkormányzat  
Oldal neve:   http://ujhartyan-iparipark.hu/ 
 
Tárgy: Árajánlat (keresőoptimalizálás) 

 

Tisztelt Megrendelő! 

 

A http://ujhartyan-iparipark.hu/ honlapot áttanulmányoztuk, megvizsgáltuk az oldalak 

keresőoptimalizálását, az oldalra, illetve aloldalaira mutató linkeket az oldal felépítését és ergonómiai 

elrendezését.  

1. Az oldal rövid vizsgálata 

1.1 Az oldal domain név választása nem rossz, azonban a fordított domain szerencsésebb lenne 

keresőoptimalizálás szempontjából: iparipark-ujhartyan.hu 

1.2 Az oldal felépítése 

A főoldalon hiba fogadja a látogatót, nincs semmiféle szöveges tartalom. Az érdeklődő aki az 

oldalra érkezik nem kap semmilyen információt arról, hogy miért jár előnnyel számára az 

újhartyáni befektetés.  

Menüpontok nincsenek megfelelően felépítve. Nem kulcsszó centrikusan épülnek fel. (Ez a 

keresőoptimalizálásban játszik jelentős szerepet. A keresőoptimalizálás a megjelenés alapja, 

magyarul egyik meghatározója annak, hogy pl. az ipari park kulcsszóra jelenik meg az oldal.) 

Átgondolt struktúrában szükséges az oldal felépítést megtervezni és elkészíteni, hogy a látogatók 

könnyen és gyorsan megtalálják amit keresnek. 

Az oldal a feltüntetett nyelvek helyett az oldal csak magyar és német nyelven rendelkezik 

elérhető tartalommal. Egyéb esetekben súlyos bizalomvesztéssel kell számolni. Célszerű csak 

azon nyelvi lehetőségek megjelenítése, ami valóban biztosított.  

Az oldal html érvényessége területén 591 esetben merült fel hiba, a CSS érvényesség során 8854 

hiba mutatkozik. Ezek rendkívül magas számok.  
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Az oldal keresőoptimalizálás szempontjából kritikus állapotokat mutat. Majd minden meta 

beállítása duplikált, magyarul azonos az oldal optimalizálása, mely alapján a Google keresőben 

való megfelelő szereplése kizárt. 

 

Az oldal a fenti hibák alapján PageRank értékkel nem bír. A PageRank az a viszonyszám, melyet a 

Google társít egy adott honlaphoz annak értéke alapján, melyet a külső és belső linkek, a releváns 

tartalom, a forgalom és a keresőoptimalizálási beállítások határoznak meg.  

A fentiek alapján mindenképpen javasolt új, megtervezett oldal létrehozása, melynek eredményeként 

lehetőség nyílik olyan kulcsszavakra megjelenni előkelő helyen a Google organikus keresőjében, mint 

magyarországi ipari park, ipari park, ipari terület, stb… 

A megfelelő helyezés eléréséhez a keresőoptimalizálás és az ezt követő linképítés elengedhetetlen.  

1. Keresőoptimalizálás 

A keresőoptimalizálás munka két részből áll ügynökségünknél. Az első fázis maga az oldal, illetve az 

aloldalak optimalizálása. Ennek során megvizsgáljuk a honlap felépítését, szövegezését, kulcsszó 

sűrűségét, kulcsszó kutatást végzünk, melyre végül optimalizáljuk az oldalt. Ebben a fázisban történik 

az oldalak optimalizálása. Az összes szolgáltatásra külön lebontva. Ezzel a különböző szolgáltatások 

külön-külön is előkelő helyen fognak majd helyezkedni a Google keresőben. Amennyiben a honlap 

kialakítására kerül sor, úgy a felépítés és szöveges tartalommal kapcsolatosan is tanáccsal 

szolgáltunk.  

Keresőoptimalizálás egyszeri beállítása tartalmazza: 

• a főoldalak, aloldalak és szolgáltatások optimalizálását / title tag, meta keywords tag és meta 

description tag elhelyezések / 

• szükség esetén szövegezési tanácsok, módosítások, a kívánt kulcsszó sűrűség elérése 

érdekében 

• összes termék keresőoptimalizálása 

• a munkánk során észlelt programozási hibák jelzése 

• validitás ellenőrzés 

• szövegezés módosítása / szükség és igény esetén / 

 az optimalizálás 6 nyelven /magyar, angol, német, francia orosz, kínai/ 
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A keresőoptimalizálás egyszeri beállításának díja: 

160.000 Ft+Áfa 

 

A második pont a folyamatos linképítés és keresőoptimalizálási karbantartások eszközlése  

A kulcsszavak folyamatos „fejlesztése”, a Google organikus keresőben történő előrelépése érdekében 

linképítést folytatunk. Ennek során az oldal rövid leírását olyan releváns linkgyűjteményekbe 

helyezzük el, mely az oldal jó szereplését eredményezi a Google keresőjében. Ezen szolgáltatásunk 

során elvégezzük a szükséges SEO módosításokat az oldalon a megjelölt nyelveken. 

A keresőoptimalizálás, linképítés havi díja: 

39.000 Ft+Áfa/hó 

 
Az első vagy az előkelő organikus találati helyet nem elég elérni azt meg is kell tartani, hiszen a 
keresők élén járó versenytársak nagy valószínűséggel használják a keresőoptimalizálás és az egyéb 
online marketing eszközök kínálta lehetőségeket.  

 
Az árajánlat elfogadása esetén személyes konzultáció keretében javasolom a részletek egyeztetését.  
Kérdés esetén állok rendelkezésére!  
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Ügyvezető 
Nettarifa Team Kft. 
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