
tel.: (+48) 12 296 36 63
infolinia: 501 366 369, 801 801 030

www.domeny.pl

.games
Zagraj z .games 
i wygraj 
klientów!

Dlaczego domena .games?
•  domena dedykowana branży gier – wyróżnienie firmy
•  tworzenie stron promocyjnych – nieograniczony potencjał
•  lepsze zorientowanie na klienta – efektywność

Więcej informacji:

Wykorzystaj domenę .games 
w komunikacji z klientem, aby 
podkreślić charakter swojej marki. 

Spraw by Twój biznes 
wyróżnił się 
na tle konkurencji.
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Jak możesz wykorzystać  domenę .games?

Domena .games należy do nowych rozszerzeń, które dzięki swojej unikalności 
zaczęły zdobywać dużą popularność na rynku. Zdecydowanie ułatwiają 
klientowi zawężać zakres tematyczny stron www, które przeszukuje pod 
kątem pożądanego produktu czy usługi. 

Domena branżowa wpływa na wizerunek firmy w sieci

Stwórz adres przyjazny 
internautom

Nie pozwól by mylono Twój 
biznes z inną firmą. Rejestra-
cja domeny z nazwą oraz 
konkretnym rozszerzeniem 
pozwoli jasno zidentyfikować 
treści pochodzące z Twojej 
strony www i tym samym nie 
pozwoli na kreowanie błęd-
nego wizerunku Twojej firmy 
w sieci.

Chroń swoją markę 
przed konkurencją 

Ustabilizuj swój wizerunek na 
rynku przez wykorzystanie nazwy 
firmy i frazy kluczowej, które 
pozwoli klientowi trafić prosto do 
Ciebie. Nie daj się wyprzedzić 
konkurencji i nie pozwól by inny 
podmiot przejął Twój adres. 
Dzięki końcówce .games staniesz 
się indywidualnością na rynku.

Podkreśl wizerunek firmy 
skuteczną kampanią 

marketingową

Nie musisz rezygnować z 
dotychczasowej domeny. 
Wybierz .games jako dodatko-
wą i przeprowadź skuteczną 
kampanię marketingową, która 
poprawi wizerunek twojej firmy. 
Nie wiesz jak poprowadzić taką 
kampanię? Skontaktuj się z 
nami – służymy pomocą.

1 Branżowa końcówka wpływa na dwukrotny wzrost ilości kliknięć w Twoją domenę w 
stosunku do adresów nie zawierających słów kluczowych. Co oznacza, że klient szukający 
usługi z branży motocyklowej prędzej trafi na Twoją stronę niż konkurencji. 

Możesz zastosować ją w tak zwanym linkowaniu (LinkBuilding). Jest to oprócz optymalizacji 
strony drugi ważny czynnik budujący pozycję w wyszukiwarce strony www. 
Jak to zrobić? Wystarczy na domenie .motorcycles stworzyć swojego bloga, na którym 
oprócz pokazania swojej pasji będziesz zamieszczać linki prowadzące do strony Twojej 
firmy. 

Wykorzystaj domenę do stworzenia promocyjnego landing page`u, na którym pokażesz 
swoją markę oraz wybrane produkty z zupełnie innej strony. Wybierz atrakcyjny produkt ze 
swojej oferty 
i wyeksponuj go na osobnej stronie. Promocję skieruj do dopasowanej grupy docelowej.

Stwórz landing page generujący leady sprzedażowe. Umieść na stronie prosty formularz z 
informacją, która zachęci do pozostawienia danych: pobranie poradnika, otrzymanie rabatu 
czy kuponu promocyjnego. Poszerzaj swoją bazę a z nią ilość klientów.
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Kiedy możesz zarejestrować domenę?

Pamiętaj, że za naszym pośrednictwem Znak Towarowy możesz zdobyć w 48h!

ZAMÓW ZNAK TOWAROWY

Od 12.07.2016 od 17:00 do 10.09.2016 domena znajduje się 
w fazie sunrise. Oznacza to, że w tym czasie zarejestrować ją 
mogą tylko firmy posiadające Znak Towarowy.

Od 21.09.2016 od 17:00 domena jest ogólnodostępna. Ale pamiętaj, 
że korzystając z fazy SUNRISE otrzymujesz pierwszeństwo do 
zarejestrowania domeny z nazwą swojej firmy. Nie pozwól, aby 
konkurencja zrobiła to za Ciebie.

Więcej informacji: 
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