BEAUTY
Tworzymy treści specjalistyczne, blogowe, pod SEO oraz kreatywne, mocno indywidualne
opisy produktów. Do tej pory tworzyliśmy teksty dla Broosa.pl, Hermiona.pl, Props.pl,
Hairrepair.pl oraz wielu innych sklepów oraz marek.

OPISY KREATYWNE/SEO
Design i wygoda
Piękna, butelkowa zieleń naszej nerki zmieni każdą stylizację w coś niebanalnego. Pikowany welur
zachwyci fakturą i miękkością, a podszewka w środku zapewni dodatkowe bezpieczeństwo.
Regulowany pasek pozwoli na skorzystanie z naszego gadżetu każdej zainteresowanej, niezależnie
od rozmiaru. Nasze nerki są dla każdego!
Inspiracja każdego dnia
Butelkowa zieleń będzie pasować do ciemnych ubrań – sukienek, spodni czy jeansów. Sprawdzi się
podczas aktywnej randki, jak i w codziennym dniu. Wspaniale zastąpi torebkę. Spontaniczny wybór
roweru zamiast komunikacji miejskiej zakończy się przyjemnym, wygodnym akcentem. W końcu
torebkę ciężko utrzymać podczas jazdy, ale nasze nerki sprawdzą się w tym idealnie!

OPISY NA STRONĘ WWW
Wyobraź sobie piękny, słoneczny dzień.
Do lokalu zaraz ma wejść pierwsza klientka, zainteresowana wykonaniem usługi, którą po raz pierwszy
wykonasz „na poważnie”. Nerwy, stres, niepewność – w końcu pasja, od której to wszystko się zaczęło
w 2015 roku, a która jest dodatkowym napędem do działania, to jedno, a praca – drugie. Klientka
przybywa, punktualnie. Siada i zaczyna się Keratynowa Odnowa.
Ręce się trzęsą, myśli wariują w głowie, ale profesjonalne skupienie na wykonywaniu swojej pracy nie
pozwala ci się zdekoncentrować. Zaczynasz się odprężać, robisz coś, co potrafisz najlepiej. Pomagasz
innym dbając o ich najpiękniejszą ozdobę, zniszczoną przez codzienne problemy, dolegliwości
chorobowe, nieszczęsny stres. Kiedy kończysz, myślisz tylko o tym, czy na pewno klientce się
spodoba.
Widząc jednak jej szeroki uśmiech i łzy wzruszenia, zdajesz sobie sprawę, że Twoja praca jest ważna i
właśnie
to chcesz robić przez całe życie.

TEKSTY SEO/ZAPLECZE
Jak zadbać o skórę na dłoniach?
Pamiętaj przede wszystkim o skórkach i paznokciach. Zadbaj o płytkę, jednocześnie nawilżając skórki
odpowiednią oliwką. Stylistka pomoże ci doprowadzić je do porządku, zwłaszcza po mroźnej, suchej
zimie. Pękającej skórze na dłoniach daj się najpierw zaleczyć. Potem mocno ją nawilż, udając się do
gabinetu kosmetycznego, tylko profesjonalnego! Odpowiedni zabieg umożliwi relaks – zwłaszcza w
połączeniu z relaksującym masażem.

BEAUTY

BUDOWLANKA/TECHNICZNE
Współpracujemy z różnymi firmami budowlanymi i technicznymi. Tworzymy artykuły
specjalistyczne, oferty, teksty pod SEO oraz teksty do zakładek na stronę www. Znamy się na
budownictwie jednorodzinnym i zbiorowy, elektrykotechnice, architekturze, branżach
home&decor.

ARTYKUŁY SPECJALISTYCZNE
Poznanie wszystkich parametrów żarówki, którą chce się zakupić, jest bardzo konieczne – to wiemy
na pewno. Stąd potrzeba napisania tego artykułu, zwłaszcza ze względu na techniczny i
przyszłościowy postęp technologii ledowej. Mamy nadzieję, że dzięki tym kilku informacjom, światło
w Twoim domu zawsze będzie jasne i dostosowane do potrzeb każdego domownika, a tych przecież
jest bardzo wiele.
Na koniec jeszcze jedna dodatkowa ciekawostka, która pozwoli na użycie tych wszystkich informacji
w praktyce. W momencie, kiedy posiadasz zwyczajną żarówkę o mocy na przykład 75W, a chcesz ją
wymienić na ledową i energooszczędną, a przy tym świecącą tak samo jasno, powinieneś w
pierwszym odruchu spojrzeć na ilość lumenów. Według naszej wcześniejszej tabeli w akapicie o
watach, widzisz, że 75W to około 900, a nawet 1000lm.

OPISY NA STRONĘ WWW/OFERTY
Obiekty modułowe
Projektujemy i wykonujemy obiekty modułowe dla handlu i przemysłu. Moduły to synonim korzyści
wynikających ze skrócenia czasu stawiania tego typu obiektów oraz hal. Jest to rozwiązanie finansowo
najlepsze, które daje możliwość dalszej rozbudowy.
Inne
Indywidualne projekty są dla nas wyzwaniem, którego chętnie się podejmujemy. Stawianie hal
przemysłowych według zaleceń klienta to dobry moment na wykorzystanie naszego doświadczenia i
wspólne znalezienie najlepszego projektu, który zadowoli i pozwoli na wprowadzenie praktycznych
metod pracy.
-

***

Potrafimy wybudować praktycznie każdy obiekt. Dostarczamy elementy zbrojone tradycyjne oraz
elementy sprężane (strunobetonowe), stosowane w różnych obiektach przemysłowych, handlowych, a
także mieszkaniowych. Specjalizujemy się w owocnej współpracy z inwestorami prywatnymi w
zakresie domów jednorodzinnych. Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb i wymagań klienta. Dbamy
i wysoką jakość produktów i elementów, między innymi: belek stropowych, dźwigarów, ścian, płyt typu
TT czy typu HC.
Każde zlecenie jest dla nas bardzo ważne, dlatego do projektów podchodzimy indywidualnie.
Jesteśmy gotowi na współpracę już na etapie organizacji procesu inwestycyjnego, służąc
doświadczeniem zebranym przez lata. Wykorzystujemy wiedzę, by tworzyć budynki przyszłości.

BUDOWLANKA/TECHNICZNE

