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 duży wybór tekstów
 dedykowana platforma umożliwiająca szybkie zamówienie niektórych tekstów 
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 brak błędów i literówek
 dotrzymywanie terminów
 sprawdzanie tekstów przed oddaniem przez niezależną osobę

Jakiego typu artykułów poszukujesz? Sprawdź, jak to wygląda u nas (kliknij odpowiednią pozycję)!

 Artykuły tematyczne
 Opisy do katalogów
 Opisy produktów
 Teksty specjlistyczne/ treści na strony www
 Precle
 Teksty z synonimami
 Teksty w języku angielskim

Artykuły tematyczne
Teksty pisanie dla ludzi, poruszające najróżniejsze tematy, jednak bez specjalistycznych informacji. 
Oferowane przez nas artykuły tematyczne doskonale nadają się na strony zapleczowe, a w wielu 
przypadkach, nawet na docelowe czy na blogi (artykuły mogą być pisane w dowolnej formie). 
Każdy tekst zawiera kilkuwyrazowy, rozbudowany, tytuł w cenie. Dłuższe artykuły często dzielone 
są na paragrafy, zawierają śródtytuły. Dla większości naszych klientów, poziom tych artykułów 
mieści się w przedziale „dobrych jakościowo tekstów”.

„Głowy pustoszy komuna mentalna” – 25 lat wolnej Polski

Wybrałem cytat z piosenki Kazika Staszewskiego, która ma już prawie 25 lat, bo powstała w 1990 
roku. I nadal, o dziwo, jest bardzo aktualna. Zdawać by się mogło, że już dawno przepędziliśmy 
demony przeszłości i żyjemy w całkiem innej rzeczywistości niż ćwierć wieku temu. Nie do końca 
jednak.

Kiedy myślę o „komunie mentalnej”, przypominam sobie słynną scenę modlitwy sąsiadów z „Dnia 
świra”. Oto sugestywna prawda o nas samych. Jesteśmy mali, zawistni i podli. Lubimy pomagać 
wtedy, gdy ktokolwiek potrafi to docenić. Oczekujemy wdzięczności za każdy gest. Nic nas tak nie 
cieszy, jak porażka osoby, której zawsze źle w duchu życzymy. Brakuje nam życzliwości i empatii. 
Drażni nas cudza małostkowość, ale sami nie potrafimy się wznieść na wyżyny człowieczeństwa.

Co z nami jest nie tak? Skąd się biorą te atawistyczne zachowania? Dlaczego ciągle zachowujemy 
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się jak zwierzęta w stadzie, które walczą o jak najlepsze miejsce przy wodopoju? Być może zbyt 
wiele lat trwała walka o lepszą przyszłość. Żyjemy w czasach względnej stabilizacji. O ile mamy 
stałą pracę i dochody, nasze życie nie musi znacząco się różnić od tego na Zachodzie. Wprawdzie 
mniej zarabiamy, ale i życie w Polsce jest tańsze. Jednak nie zawsze tak było. W latach 1945–1989 
Polacy musieli wykazywać się determinacją po to, by przetrwać. Nikt spośród szarych zjadaczy 
chleba nie mógł marzyć o odkładaniu pieniędzy na nowy samochód, bo nie wystarczyłoby mu na to 
życia. Kupno mieszkania w ogóle nie wchodziło w rachubę. Priorytetem stawało się wyżywienie 
rodziny, co i tak nie zawsze było możliwe wobec braków zaopatrzenia.

Obecnie młodzi ludzie, urodzeni już po 1989 roku, postrzegają PRL jako epokę absurdów, 
nierealnych planów, ale ogólnie – wesołą krainę, gdzie wszystko mogło się zdarzyć. Taki obraz 
utrwaliły filmy Stanisława Barei, zresztą nie zawsze trafnie odczytywane przez młodzież. Moim 
zdaniem PRL był przede wszystkim frontem niekończącej się walki – jeśli nie politycznej, to 
społeczno- ekonomicznej. Czy ktoś może w to uwierzyć, że po schab trzeba było stać w kolejce przez
10 godzin, bez gwarancji sukcesu? Czy to możliwe, że mój ojciec brał urlop i stał (na przemian z 
matką) za radziecką lodówką przez tydzień? Tak, to zdarzyło się naprawdę. Niemal każdy aspekt 
rzeczywistości wiązał się z nieustanną walką o prawo do zwykłej godności, którą nieraz po prostu 
określała możliwość najedzenia się do syta.

Myślę, że takie perturbacje nie pozostały bez wpływu na dzisiejsze pokolenie osób w średnim i 
starszym wieku. Miliony ludzi nadal żyją w zaprogramowanym strachu o lepsze jutro. Inni wciąż 
patrzą nieufnie na sąsiadów i życzą im wszystkiego najgorszego. Sąsiad może stanowić przecież 
zagrożenie – może wykupić ostatnią kiełbasę w sklepie albo złożyć donos na policję (czy 
gdziekolwiek).

Ciągła gotowość do ucieczki przed rzeczywistością musiała się odbić na kondycji psychicznej 
całych pokoleń powojennych Polaków. Wciąż tworzą zwarte szyki, obawiając się ataku ze strony 
wroga, tym razem wyimaginowanego. Pracując przez jakiś czas jako kurier, mogłem doświadczyć, 
jak podli, nieżyczliwi i zwyczajnie wredni potrafią być rodacy. Jak niewiele potrzeba, by zatruć 
życie innej osobie. Zwłaszcza osoby w starszym wieku, które powinny świecić przecież przykładem, 
potrafiły dawać mi się we znaki, tylko dlatego, że odważyłem się wejść na „ich” klatkę schodową. 
Zaparkowanie na dwie minuty służbowego auta na „ich” podwórku było nie mniejszą zbrodnią.

Czasami się zastanawiam, ile jeszcze musi upłynąć lat, zanim dostrzeżemy radość z otaczającej nas 
rzeczywistości, wyzbędziemy się balastu złośliwości i braku szacunku dla drugiego człowieka. Czy 
jest to w ogóle możliwe? Nie ma się co oszukiwać, pewnie nigdy nie będziemy idealni, ale może stać
nas na to, by stworzyć namiastkę społeczeństwa opartego na tolerancji i wzajemnym poszanowaniu.
Chciałbym doczekać tych czasów, w których przywołana przeze mnie piosenka Kazika stanie się już 
naprawdę melodią przeszłości.

Opisy do katalogów
Opisy tworzone na potrzeby katalogowania. Opisowi poddawana jest strona, bądź usługa 
wykonywana przez firmę zlecającą opis. Bez problemu przechodzą one moderacje nawet w 
najlepszych, płatnych katalogach.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o trendach w modzie męskiej, a poszukiwanie kurtki na 
nadchodzącą jesień, to dla ciebie nie lada wyzwanie, na pewno skorzystasz na odwiedzinach pod 
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tym adresem. Czeka tu na Ciebie mnóstwo artykułów, dzięki którym kurtki męskie pokażą się z 
zupełnie nowej, wcześniej nie znanej strony. Sprawdź, a szybko stanie się dla ciebie jasne, jak wiele 
zyskujesz odwiedzając to miejsce!

Opisy produktów
Opisy produktów i kategorii w sklepach internetowych. Tworzone pod kątem SEO (duży nacisk 
położony na słowa kluczowe) jednocześnie ciekawe, zachęcające czytelników do zakupów. Bez 
bardzo szczegółowych, technicznych detali.

W praktykowaniu jogi, często zdają egzamin sprawdzone, standardowe rozwiązania. Tak też będzie 
w tym przypadku, bo prezentowany tutaj, klasyczny i trwały koc do jogi, znalazł już wielu 
nabywców. Przekazujemy Wam więc produkt, o którego jakości na najwyższym poziomie, możecie 
być przekonani już teraz, a pierwsze chwile jego użytkowania, z pewnością będą powodem do 
satysfakcji. Przy wielu asanach, z tym kocem, możecie się przekonać o tym, że to świetna 
inwestycja. Techniki oddechowe i relaksacyjne zawsze są bardziej efektywne, gdy macie do użytku 
sprawdzone, wysokiej jakości i naprawdę niezawodne koce do jogi. To wybór, co do którego możesz
się nastawić na wyłącznie pozytywne reakcje i odczucia. Na pewno nie będziecie zawiedzeni, w 
końcu gwarancja wysokiej jakości, zawsze wpływa na pełną radość z zakupu, a także późniejszego 
stosowania podczas sesji, treningów i relaksacji.

Teksty specjlistyczne/ treści na strony www
Najwyższej jakości teksty, pisane przez wybranych, najlepszych copywriterów. Bazujące na 
głębokim researchu lub opierające się o szczegółowy wywiad z klientem. 
W przypadku treści na strony, uwzględniane są poprawki. Teksty te pisane są językiem 
marketingowym, w sposób zachęcający czytelników do dokładnej lektury oraz do nawiązania 
współpracy.

Historia marki Bentley (krótki fragment artykułu)

To zdecydowanie jedne z najbardziej luksusowych samochodów na świecie. Sama marka,
choć liczy sobie niespełna sto lat, jest synonimem wytrwałego dążenia do osiągania kolejnych
szczebli na drodze do doskonałości. Historia rynkowego rozwoju Bentleya, rysuje się niczym
amerykańska superprodukcja kinowa, opowiadająca o wielkich marzeniach, aspiracjach i
konsekwencji, pozwalających na poszerzanie granic własnej kreatywności, patrzenia z
ekscytacją na każdy kolejny, obfitujący w wyzwania dzień. Przyjrzyjmy się z bliska temu, jak
kształtowały się losy luksusowych samochodów, sygnowanych tą marką.

Początki – luksus zrodzony z pasji

Pierwsza karta historii związana z Bentleyem, zaczyna tworzyć się w roku 1919. Wówczas to,
jeden z braci Bentley – Walter Owen, skupiał swe działania na pracy przy konstruowaniu
silnika do swojego pierwszego samochodu. Gdy zerknąć na stronę internetową Bentleya,
trudno nie zgodzić się z myślą, którą możemy tam przeczytać.
„Historię Bentleya czyta się jak thriller. Od momentu, gdy W.O. Bentley powołał do życia
hałaśliwy 3-litrowy silnik w roku 1919, aż do chwili, gdy ryk silników zapewnił
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spektakularne triumfy marki w Le Mans w roku 2003.”
Cytat ten doskonale oddaje charakter firmy, pokazuje bowiem w sposób bardzo wyraźny,
jak kolejno osiągane etapy rozwoju, były motorem napędowym do dalszej ekspansji,
doświadczania i testowania.
Walter Owen Bentley, wraz ze swoim bratem, Horace Minerem sprzedawali wspólnie
francuskie samochody marki DFP – Dorot, Flandrin & Parant. To jednak nie wystarczało
Walterowi, ponieważ od dłuższego czasu myślał bardzo poważnie o tym, by stworzyć pojazd
sygnowany swoim nazwiskiem. Przebłyskiem inspiracji dla Waltera, była wizyta w fabryce
DFP w roku 1913, gdy zaabsorbowany aluminiowym przyciskiem do papieru, zaczął snuć
wizję wykorzystania metalu lekkiego zamiast żeliwa, do produkcji tłoków silnika.
Pierwsze silniki z takim rozwiązaniem, zostały wykorzystane w brytyjskich myśliwcach
jednomiejscowych – Sopwith Camel, służących w okresie I Wojny Światowej.
W sierpniu roku 1919, powstaje marka Bentley Motors Ltd, zaś kilka miesięcy później
podczas październikowego Motor Show w Londynie, zaprezentowane zostanie podwozie z
atrapy silnika Bentleya.
Innowacyjność odznaczająca to rozwiązanie, spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Projekt nowatorskiego i posiadającego cztery zawory na cylinder silnika, wykonany został
przez byłego oficera Sił Powietrznych – Clive’a Gallopa. W pełni skonstruowany
i uruchomiony został do grudnia tego samego roku. Zamówienia na silniki, zakładały termin
dostarczenia na czerwiec roku 1920, jednak praca nad ich rozwojem i udoskonalaniem,
wydłużyła nieco ten proces. Ostatecznie, pierwsze samochody były gotowe w okolicach
września 1921. Ich trwałość była przedmiotem wielu dyskusji, które jednogłośnie podkreślały
doskonałą jakość, stanowiącą podwaliny pod coraz bardziej wzrastające zainteresowanie
marką. Pierwsze prezentacje, również doskonale przyjęte, odbyły się w Brooklands.

Dekada 1920 – pierwszy Bentley, nowe plany i nadzieje

Niemal rok ciężkiej, wytężonej pracy w ciasnych, nie do końca komfortowych warunkach
nieopodal Baker Street, zajęło stworzenie obudowy na tyle lekkiej, i jednocześnie mocnej, by
jakość jazdy nowym Bentleyem była bardziej, niż zadowalająca. Z zakładu produkcyjnego
Cricklewood w Londynie, wypuszczone zostały dwa kolejne prototypy, ich powstanie zaś
było wynikiem nieustających prób i działań Waltera Owena, mających ostatecznie
doprowadzić do powstania wymarzonego samochodu. Bentley, tak opisywał wymarzony
efekt końcowy – miał to być samochód szybki, dobrej jakości i najlepszy w swojej klasie. Tak
przedstawiony opis, zobowiązywał do dalszej wytrwałości i otwartości umysłu, wraz z
kolejnymi próbami i ulepszeniami. Data 21 września roku 1921, to moment przełomowy w
historii tego producenta samochodów. Tego dnia właśnie, został sprzedany pierwszy
egzemplarz Bentleya, wyposażony w doskonały, cieszący się świetnymi opiniami, 3-litrowy
silnik. Właścicielem pierwszego samochodu Bentleya, został Noel Van Ralte – londyński
kierowca rajdowy, wpływowy playboy i potomek rodziny, w której posiadaniu znajdowała się
Wyspa Brownsea.

Precle
Najprostszy rodzaj tekstów oferowanych przez TXT4SEO. Zlecający ma możliwość podania 
jedynie słów kluczowych. To każdego precla dodawany jest krótki (najczęściej nie dłuższy niż dwa-
trzy wyrazy), wprowadzający tytuł. 
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Blogosfera

Popularność blogów wśród młodzieży cały czas wzrasta i nie ma w tym nic dziwnego. Blogosfera 
jest całkowicie darmowa, wystarczy mieć jedynie dostęp do sieci i ciekawe pomysły na siebie. Blog 
to miejsce, gdzie tematyka treści jest dowolna. Najpopularniejsze są blogi, na których młodzi ludzie
zamieszczają swoje zdjęcia, informują o tym co robili, jedli, gdzie byli, pokazują swoje stylizacje, 
piszą własne internetowe książki, a nawet kręcą filmy. To sposób na wyrażenie siebie, bycie na 
czasie i zarobek. Już około 2000 odwiedzin miesięcznie zapewnia ogromną popularność, a dzięki 
temu zainteresowanie różnych firm i osób, które są skłonne zapłacić spore pieniądze za reklamę na 
blogu. Dzięki temu nawet nastolatkowi pisząc regularnie i zamieszczając banery pięciu osób, są w 
stanie zarobić około 1000zł miesięcznie. Jest jednak jeden warunek. Trzeba mieć oryginalne 
pomysły i wytrwałość, a traktując swój blog jako pracę także wyczucie rynku. Obecnie liczbę osób 
będących „w sieci” liczy się w setkach tysięcy w samej Polsce, więc żeby się wybić i zostać 
zauważonym nie wystarczy już tylko pisać, trzeba przyciągnąć uwagę innych, zaciekawić i sprawić, 
żeby każdy chciał na stronę wrócić. Jeśli już się to jednak uda, można zyskać nie tylko satysfakcje, 
ale i pieniądze, a nawet sławę. Nic dziwnego, że sieć stała się tak popularna wśród nastolatków, 
dziś już nie tylko mogą śledzić kariery swoich idoli, ale nawet stać się jednymi z nich.

Teksty z synonimami
Oferujemy zarówno synonimizowane artykuły tematyczne jak i opisy. Klient otrzymuje tekst w 
formie takiej, jak zaprezentowano poniżej, a więc tekst bazowy + wersję z synonimami.
Nasze teksty synonimizowane występują w kilku wersjach złożoności: I poziom zagnieżdżenia 
(synonimizacji poddane są jedynie pojedyncze wyrazy/ grupy wyrazów), II poziom zagnieżdżenia 
(każde zdanie ma dwie wersje + synonimizacje wyrazów), III poziom zagnieżdżenia (bardzo 
rozbudowany, 3 wersje każdego zdania + synonimy wyrazów). Stosunek długości tekstu przed 
wygenerowaniem do tekstu po wygenerowaniu wynosi kolejno 3:1, 6:1, 9-10:1.
W przypadku artykułów, do tekstu gratis dodawany jest rozbudowany tytułu, który również 
poddany jest synonimizacji, odpowiedniej do poziomu zagnieżdżenia tekstu.
Więcej informacji: http://txt4seo.pl/index.php/informacja/21/jak-wygladaja-nasze-teksty.

Ten adres na pewno sprawi wiele radości każdej kobiecie, która w doborze torebki, kieruje się 
stylem, eleganckim charakterem oraz wysoką jakością. Szybko zobaczycie, że w tym sklepie 
bogactwo wyboru jest tylko jednym z wielu atutów. Dodatkowo, serwujemy najwyższą jakość, która 
będzie dla Was czymś zupełnie wyjątkowym, utwierdzającym w słuszności wyboru naszego 
asortymentu. Tak właściwie, możecie być przekonane o tym, że będziecie szybko, sprawnie i 
bezproblemowo, zapewnić sobie najlepszej jakości torebki skórzane. W gruncie rzeczy, wszystkie 
nasze torebki włoskie, to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Gorąco zachęcamy do poznawania 
bogactwa naszej oferty i zakupów, które na pewna będą dla Was powodem do radości. Zachęcamy 
do sprawdzenia całego asortymentu. Jest w czym wybierać, nie ma co do tego żadnej wątpliwości.

{Ten|Niniejszy|Przedstawiany|Prezentowany|Przedstawiony tutaj|Zaprezentowany w tym miejscu} 
{adres|internetowy adres|adres internetowy|serwis internetowy|internetowy sklep|sklep 
internetowy} {na pewno|z pewnością|bez wątpienia|bez cienia wątpliwości|ponad wszelką 
wątpliwość} {sprawi|przysporzy|może przysporzyć} {wiele|mnóstwo|bardzo dużo|naprawdę wiele|
wiele ekscytacji i} radości każdej kobiecie, która w {doborze|wyborze|wybieraniu|dobieraniu|
dobieraniu swojej|wybieraniu dla siebie|wybieraniu swej nowej} torebki, kieruje się {stylem|
stylowym wyglądem|stylową formą}, eleganckim charakterem oraz {wysoką|najwyższą|
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profesjonalną|w pełni profesjonalną|naprawdę najwyższą} jakością. Szybko {zobaczycie|
przekonacie się|możecie się przekonać|stanie się dla Was jasne|będzie dla Was oczywiste|będzie dla
Was oczywistą sprawą}, że w tym sklepie {bogactwo|bogaty wachlarz|bogaty charakter} wyboru 
jest tylko jednym z {wielu|licznych|wielu dostępnych} atutów. {Dodatkowo|Poza tym|Ponadto|
Oprócz tego|Na dodatek|Dodatkowo jeszcze|Jeszcze na dodatek}, {serwujemy|proponujemy|
możemy zaproponować|możemy zaserwować|ręczymy za naprawdę} {najwyższą|idealną|
profesjonalną|najwyższą dostępną} jakość, która będzie dla Was czymś {zupełnie|totalnie|
absolutnie|zdecydowanie|bez dwóch zdań} wyjątkowym, utwierdzającym w słuszności wyboru 
naszego {asortymentu|produktowego wachlarza|wachlarza produktów|bogactwa propozycji|
bogatego asortymentu}. Tak właściwie, możecie być {przekonane o tym|pewne tego|przekonane co 
do tego}, że będziecie szybko, {sprawnie i bezproblemowo|bezproblemowo i sprawnie}, zapewnić 
sobie najlepszej {jakości|jakości wykonania} torebki skórzane. W gruncie rzeczy, wszystkie nasze 
torebki włoskie, to prawdziwy {strzał w dziesiątkę|wybór perfekcyjnej jakości}. Gorąco 
{zachęcamy|zapraszamy|namawiamy|zachęcamy|pragniemy zachęcić} do {poznawania|
odkrywania} bogactwa {naszej|dostępnej u nas|proponowanej przez nas} oferty i zakupów, które 
{na pewno|z pewnością|bez wątpienia|na sto procent|z pewnością|bez cienia wątpliwości} będą dla 
Was powodem do {radości|satysfakcji|zadowolenia|szczęścia}. {Zachęcamy|Zapraszamy|
Namawiamy|Gorąco zachęcamy|Namawiamy bardzo gorąco} do sprawdzenia {całego|
całościowego|kompletnego|naszego kompletnego} asortymentu. Jest {w czym|z czego|tu w czym|
tutaj z czego} wybierać, nie ma {co do tego|odnośnie tego faktu|odnośnie tej sytuacji} {żadnej|
nawet najmniejszej|nawet najmniejszych} wątpliwości.

Teksty w języku angielskim
Oferujemy także teksty w języku angielskim. Piszemy zarówno opisy, jak i artykuły tematyczne, na 
życzenie możemy także przygotować wersję z synonimami.

This page refers to product offer of Gwarant-Eko company, the leading producer in filtering bags of
all kinds. If someone wants to buy a filter bag, there will not be any problem with doing it. Thanks 
to information given, you will be able to choose a product, which will definitely suit your unique 
needs. All of our filter bags are fully professional, which is why it's good to choose them. According
to our product propositions, non-woven fabrics must not be forgotten. The same situation refers to 
woven fabrics. With just a few simple clicks, you will be able to find any information needed. For 
example, you can find the description of available items. Check the catalog, you will be able to find 
all of our products there, including paint stop solutions. If you have any doubts or questions, that 
refer to our company or offer details, you are welcome to contact us. We provide all kinds of 
informational support, which will surely be helpful, especially in a situation when your needs are 
not fully precised.
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