
ПРОПОЗИЦІЯ
ПРОФЕСІЙНИХ

ПОСЛУГ
в області написання SEO і LSI оптимізованих текстів,

статей, що продають, текстів для лендингів
та інших послуг копірайтингу



Добрий день, друзі! 
Мене звуть Олександр Куксін, я – засновник студії текстів «Грамотей». Я пишу 
тексти з 2011 р., а у 2013-му вирішив продовжувати розвиток, зібравши 
команду класних копірайтерів та редакторів.

Чому я пішов цим шляхом? Тому що так можу розвиватися
далі, вирішуючи проблеми клієнтів:

● зникнення копірайтерів з проєктами та передоплатами;
● порушення дедлайнів;
● небажання вносити правки до текстів;
● замилювання очей авторів та необхідність вичитування редактором;
● необхідність підтримувати постійний рівень якості текстів;
● працювати з різними обсягами та строками їх виконання;
● шукати автора з досвідом та розумінням конкретної тематики.

Наша мета – взяти вирішення всіх цих питань на себе, що підвищить
ефективність вашого бізнесу в галузі будь-якого текстового контенту.

Приділіть кілька хвилин свого часу, щоб ознайомитися з нашим досвідом,
філософією та тим, як ми працюємо.



НАМ ДОВІРЯЮТЬ:



ПОСЛУГИ:

SEO/LSI- копірайтинг від 60 грн / 1000 символів

Копірайтинг без SEO від 50 грн / 1000 символів

Рерайтинг від 40 грн / 1000 символів

Посадкові сторінки (Landing Page) від 100 грн / 1000 символів

Інформаційні статті від 60 грн / 1000 символів

Опис товарів від 50 грн / 1000 символів

Новини та Прес-релізи від 80 грн / 1000 символів

Тексти, що продають від 100 грн / 1000 символів

Аналітика від 100 грн / 1000 символів

Різна робота з контентом від 100 грн / година

Переклади від 40 грн / 1000 символів

Копірайтинг іноземними мовами від 90 грн / 1000 символів



ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Визначаємо
терміни та вартість

проєкту

Пишемо тестове
силами 2-4 авторів

Узгоджуємо метод
та умови оплати:
• 50 / 50
• написання частинами
• резервування коштів
• контракт (ФОП 3 гр.)За потреби редагуємо

Виходимо на 
постійну

співпрацю із
задоволеним
клієнтом 

Здаємо готові
тексти замовнику

Виконуємо проєкт:
• тексти пишуть обрані автори
• редактори вичитують, коригують
• терміни та якість контролює

менеджер проєкту



ЧИМ МИ КОРИСНІ ВАМ?

Ми на зв'язку

Прийом проєктів у 
роботу, діалоги та 

дзвінки по ходу 
виконання.

Витримуємо
дедлайни

Здати у вівторок о 
17.00? Здамо у

вівторок до 17:00.

Широкий 
галузевий досвід

Пишемо про квіти, 
фітинги, айфони, 

труборізи, вугілля, 
інтимний масаж…

Вносимо 
редагування

У нас все гаразд із
самолюбством, якщо вам 

щось не подобається –
поправляємо.

Тексти
вичитують
редактори

Цінуємо час та 
репутацію – помилки
та відхилення від ТЗ 

неприпустимі.

Бажаєте вибрати
копірайтера?

Пишемо тестове
силами кількох авторів
– ви вибираєте тих, хто

сподобався.

Додаткові
послуги

Залити в CMS, 
прописати META-

тексти, HTML-
розмітку, підібрати

картинки і не тільки..

Великі та складні
проєкти

Робота з 3 
антиплагіатами?

Тургенєв + Главред + LSI? 
Мільйон символів за 

тиждень? Ми готові до 
труднощів!



ЯКІСТЬ І УМОВИ
Контроль якості. Побудований на 5 принципах роботи Студії:

● Проєктний підхід у взаємодії команди.
● Три рівні перевірки текстів (автор > редактор > менеджер проєкту).
● Напрацьована методика відбору та навчання.
● Галузева орієнтація як авторів, так і редакторів.
● Розширена система мотивації.

Технічні характеристики. За замовчуванням дотримуємося таких вимог:

● Унікальність від 95%.
● Органічне включення релевантних ключових та тематичних слів.
● Вода до 15%.
● Смислова та візуальна структурованість, заголовки h2-h4, абзаци, списки, цитати.
● Спам до 45% (text.ru).
● Корисність, цікавість, без смислової води, орієнтація на цільову аудиторію.
● Чистота та читаність від 7 (Главред).
● Коректне оформлення з погляду типографії, виділення підзаголовків.

Способы оплаты. Проводимо платежі зручним для вас способом:

● Розрахунковий рахунок (ФОП, 3-я група, працюємо з платниками ПДВ).
● Приватбанк / monobank / будь-яка VISA або Mastercard.
● Угода із резервуванням коштів на фріланс біржі.
● Електронні гаманці/ PayPal / Payoneer / AdvCash / Solar Staff.
● Криптовалюта.

Кінцева мета. Тексти, які здані вчасно, ефективно працюють та якими задоволений замовник.



ГРАМОТЕЙ У ЦИФРАХ

55
професіоналів

у команді

8
років

успішного досвіду

24
галузі

з широким досвідом

3
рівня

перевірки текстів

1000+
сайтів

наповнено текстами

100+
мільйонів символів

створеного контенту

98%
позитивних відгуків

наших клієнтів

2 из 3
клієнтів

повертаються до нас 
знову



office@gramotey.pro
gramotey.pro
+380 66 654 81 42
@alexkuksin
AlexKuksin

Ставте питання
- будемо раді відповісти!


