
1. Napisz artykuł o tym, gdzie pieniądze są wysyłane

Jak zbudować artykuł

1. Jak wysłać pieniądze
a. Usługodawcy: banki lub firmy zajmujące się przelewami międzynarodowymi
b. Metody płatności: płatności internetowe, w banku lub za pomoca aplikacji
c. Opcje płatności: przelew bankowy, płatność kartą lub gotówką

2. Koszt przelewu międzynarodowego
a. Opłaty międzynarodowe
b. Kursy wymiany walut i ukryte koszta

3. Czas i prędkość przelewu międzynarodowego

4. Porównaj różnych usługodawców
a. Banki
b. Firmy zajmujące się przelewami międzynarodowymi
c. TransferWise

5. Wyjaśnij, dlaczego TransferWise jest najlepszą opcją
a. Cena
b. Prędkość
c. Wygoda
d. Bezpieczeństwo

Przegląd krajów 
Artykuł na temat wysyłania pieniędzy do <kraj>

Dlaczego wprowadzamy tę kampanię
Jest mnóstwo ludzi, którzy poszukują sposobu na wysyłanie pieniędzy 
zarówno do jak i z określonych miejsc (np. wyślij pieniądze do Japonii). 
Pomóż im w odnalezieniu TransferWise, aby mogli zaoszczędzić przy 
wysyłaniu pieniędzy 

Stopnie kampanii
1. Napisz artykuł o tym, gdzie pieniądze są wysyłane
2. Dodaj swój link do śledzenia
3. Przyciągnij odbiorców do swojej kampanii

Szczegóły kampanii



2. Dodaj linki do artykułu

Gdzie umieścić linki
- Wyraźny przycisk wzywający do działania / link na początku artykułu
- Dodaj hiperłącze do słów "TransferWise", gdziekolwiek go używasz
- Samodzielne przyciski (jak ten poniżej) w całym artykule

Przejdź do TransferWise

3. Przyciągnij odbiorców do swojego artykułu

Kluczowe słowa: Zawrzyj w artykule często wyszukiwane słowa kluczowe 
do sklasyfikowania

Ruch na stronie: Przyciągnij odbiorców wewnątrz strony internetowej do 
swojego nowego artykułu, dodając powiązane banery promujące 
TransferWise na swojej stronie internetowej lub zamieszczając odwołania 
w powiązanych artykułach

Media społecznościowe: Podziel się swoim artykułem na mediach 
społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)

Email: Prześlij swój nowy artykuł do subskrybentów mailowych

Słowa kluczowe Najtańszy sposób na wysyłanie pieniędzy do <kraj>
Najlepszy sposób na wysyłanie pieniędzy do <kraj>
Kursy wymiany <konkurent> w <kraj>
Wysyłanie pieniędzy do <kraj>
Przelewy do <kraj>

Pozostałe słowa 
kluczowe

Konto bankowe
Przelew internetowy
Opłata za transfer międzynarodowy
Dane bankowe
Opłata za przelew
Kursy wymiany walut
Przelew pieniędzy
Transfer międzynarodowy


