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Teksty, które przyciągają czytelnikówTeksty, które przyciągają czytelników
i zamieniają ich w klientówi zamieniają ich w klientów

ROZWIŃ SWOJE SKRZYDŁA RAZEM ZE MNĄ!ROZWIŃ SWOJE SKRZYDŁA RAZEM ZE MNĄ!



Dzień dobry!
Mam na imię Magda i cieszę się, że do mnie
zaglądasz. Jako copywriterka wyjmuję myśli
z głów innych osób. Ubieram je w apetyczne
zdania i doprawiam SEO. 
Tworzę treści, które edukują, inspirują,
angażują i poruszają czytelników.

Co mogę dla Ciebie zrobić?
✔ Napiszę:
 – teksty sprzedażowe i na strony www,
 – artykuły blogowe,
 – opisy produktów,
 – posty na kanałach social media,
 – newslettery.
✔ Namaluję słowami przyciągające historie
doprawione wiedzą, emocjami i humorem.
✔ SEO? Słowa kluczowe? 
Trzymam rękę na pulsie. Stworzę teksty,
które polubią odbiorcy i wyszukiwarka
Google.

ROZWIŃ SWOJE SKRZYDŁAROZWIŃ SWOJE SKRZYDŁA  
RAZEM ZE MNĄRAZEM ZE MNĄ

Zobacz, jakie treści tworzę
 i sprawdź, czy jest nam ze sobą po drodze.

 

Miłego czytania!Miłego czytania!



  Artykuły blogoweArtykuły blogowe
Artykuły poradnikowe na moim blogu: https://vamako.pl/blog/

Wpisy dotyczące podcastów dla maturzystów:
https://chemiazegzaminatorem.pl/podcast/

Historie ślubne:
https://damianczarny.pl/palac-zelenskich-kameralny-slub-w-plenerze/

Teksty SEOTeksty SEO
TOP3 w Google.
Fraza kluczowa: talenty Gallupa a zawody
https://vamako.pl/moje-talenty-gallupa/

TOP3 w Google.
Fraza kluczowa: chemia błędy na maturze.
https://chemiazegzaminatorem.pl/bledy-na-maturze-10-rzeczy-ktorych-nie-
chcesz-na-niej-zawalic/

TOP3 w Google.
Słowa kluczowe: stężenia kurs.
https://kursy.chemiazegzaminatorem.pl/product/kurs-stezenia/

Piszę treści zgodne z SEO oraz:
 – uzupełniam meta tagi,
 – dodaję linkowanie,
 – wyszukuję i dodaję słowa kluczowe z długiego ogona,
 – umieszczam artykuły na stronie,
 – dostosowuję zdjęcia i opisuję alt tagi,
 – dodaję wpisy w Google (po udzieleniu dostępu do GSC).

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Z uwagi na podpisane umowy o zachowaniu poufności nie mogę pokazać wszystkich moich prac.

TOP3 w Google.
Fraza kluczowa: dotacja wirtualna asystentka.
https://vamako.pl/dofinansowanie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-
gospodarczej/

✔

TOP5 w Google.
Frazy kluczowe: sesja nad jeziorem pomysły, sesja nad jeziorem inspiracje
https://damianczarny.pl/sesja-narzeczenska-nad-jeziorem-inspiracje/

✔
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Strona copywriterki i wirtualnej asystentki: https://vamako.pl/

Strona główna fotografa ślubnego i zakładki: 
  – https://damianczarny.pl/
  – https://damianczarny.pl/portfolio/reportaz-slubny/
  – https://damianczarny.pl/portfolio/sesja-slubna/

Wszystkie teksty na stronę z rękodziełem: https://zpapieruwycinane.pl/

Opisy produktów dla grup docelowych:Opisy produktów dla grup docelowych:
Ubrania dla dzieci: 
https://vamako.pl/zobacz/Opisy_produktow_dla_MatisiowoPl.pdf

Kosmetyki i biżuteria:
https://vamako.pl/zobacz/Przykladowe_opisy.pdf

Pakiet dokumentów od prawnika:
https://stojanowska.com/produkt/newsletter-zgodny-z-prawem-pakiet-
dokumentow/ (bez sekcji najczęściej zadawane pytania)

Treści na strony wwwTreści na strony www

Kursy  dla maturzystów:
https://kursy.chemiazegzaminatorem.pl/product/kurs-stechiometria/
https://kursy.chemiazegzaminatorem.pl/product/kurs-reakcje-redoks/

Newsletter:Newsletter:
Newsletter dla grafików: 
https://vamako.pl/zobacz/Newsletter_dla_grafikow.pdf

Posty na Instagramie:Posty na Instagramie:
Moje konto: vamako.magdalenakotara

Chcesz mieć takie treści u siebie?
 

Napisz do mnie naNapisz do mnie na zdalnapomoc@vamako.pl zdalnapomoc@vamako.pl
lublub  wejdź na wejdź na www.vamako.plwww.vamako.pl
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