Jajja tar betalt för resultat
Sökoptimeringsföretaget Jajja lanserar ny betalningsmodell för sökoptimering.
Produkten heter Sökpositionering och är helt resultatbaserad. Nu ska kunderna
kunna betala för uppnått resultat. Jajja är först med denna produkt i Sverige.
Sökpositionering innebär att man arbetar för att uppnå topp 10 på Google på ett antal
utvalda sökord. Genom att endast ta betalt vid uppnått resultat, erbjuds kunder nu en
möjlighet att helt riskfritt nå toppresultat på sökmotorernas träfflista.
–

Jajja har arbetat med sökmotoroptimering sedan år 2000 och genomfört fler än
3 000 kundprojekt. Vi har under flera år investerat kraftigt i utveckling och det ger
oss nu möjligheten att kunna erbjuda det kunderna efterfrågat mest inom
sökmarknadsföring, säger Mattias Kellquist, VD på Jajja.

–

80 procent av söktrafiken kommer från sökträffarna och 20 procent från sponsrade
länkar. Trots det så omsätter sponsrade länkar nästan 10 gånger mer. Prislappen
för ett sökord varierar, men det tar enligt Mattias Kellquist bara någon minut att få
reda på vad ett givet ord skulle kosta. Nu blir det äntligen lika enkelt och riskfritt att
köpa trafik från den vanliga träfflistan, fortsätter Mattias Kellquist.

Läs mer om Sökpositionering på http://www.jajja.com

För mer information
Mattias Kellquist, VD Jajja Communications, 070-716 69 33
mattias.kellquist@jajja.com, www.jajja.com

Om Jajja Communications
Jajja Communications erbjuder sökmotormarknadsföring och är en av Nordens största
SEO:er, sökoptimeringsföretag, med fler än 3 000 genomförda kundprojekt. Jajja
hjälper företag att synas bättre i både den organiska träfflistan på sökmotorerna såväl
som med sponsrade länkar. Resultatet av kundkampanjer mäts löpande med
egenutvecklad teknik. Jajja hjälper såväl lokala småföretag som några av världens
största internationella koncerner med att synas i sökmotorer som Google, MSN, Eniro
och Yahoo.
Ett stort nätverk av agenter är knutna till företaget; webbyråer, reklambyråer,
mediebyråer, internetkonsulter och webbhotell marknadsför aktivt våra produkter. Jajja
erbjuder bland annat Nordens mest sålda produkt för sökmotoroptimering. Vi
erbjuder även sökmotorpositionering som är en helt resultatbaserad produkt för
SEO.
För våra kunders trygghet är Jajja reviderade av den oberoende parten
Tidningsstatistik. De granskar och reviderar vår statistik, rapportering och kundpolicy i
syfte att säkerställa kvalitet, säkerhet och kundtrygghet. Vi arbetar i enlighet med
sökmotorernas riktlinjer och krav.

Jajja är partner med Eniro, som säljer våra produkter till sina kunder över hela Sverige.
Vi levererar årligen fler än 20 miljoner besökare till våra kunder. Vår vision är att Jajja
ska vara bäst i Norden på sök.

