Fotomodeling, modelki, zdjęcia, akt, fotografia, event, sprzęt
Modelki, Modeling, Fotografia i Infero

Infero i wyniki w Światowej Wyszukiwarce - Google / Positions of the Infero shop window in
the world search engine google.
Miło nam poinformować, że nasza strona WWW poświęcona modelkom, fotografii i pięknu, modzie i szeroko
rozumianemu modelingowi - wyświetla się na wielu czołowych miejscach w wyszukiwarkach, w tym w największej
światowej wyszukiwarce www.google.pl W naszych galeriach zdjęć znajdziecie polskie modelki ale i znane
modelki z całego świata w tym:
Inform nicely , that our www page devoted models, photo and beauty, fashion and widely understood
"modeling" it is displayed on many foremost in search engines places -, you will find polish models in biggest
world search engine in our galleries of photos it www.google.pl and also from all over the world known models.
- Actress, singers, stars, and more ...

- aktorki, piosenkarki, gwiazdy,... i "gwiazdeczki":)
Na miły początek przykłady:
- polskie foto modelki - 1 strona na pierwszym miejscu w polskich google, na ponad 1,5 mln wyników wyszukiwania!
Kolejne hasło: modeling (i modeling męski) - 1 strona, poza granicami kraju np. we włoskich google.it - hasło:
modelingu - też pierwsza strona
Wracając do Polski: akt gallery czy ... - modelki foto - 1 strona w google.pl na ponad 2,6 mln wyników
wyszukiwania;
- Jesteśmy naprawdę wysoko - czyli na pierwszych stronach w google:)
Dziękujmy za liczne odwiedziny, w tym licznych gości z poza granic naszego kraju;
akt kobiecy foto - druga strona w google;
ashley simpson - pierwsza strona;
Cindy Crawford galeria - pierwsza strona w polskich google.pl;
kształty oka w makijażu, pierwsza strona ...

CV firmy - 1 strona w google na ponad 3,5 mln wyników;
christina aquilera - 1 strona;
trendy 2007 moda - 1 strona w google;
gabrielska renata - 2 strona;
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akt retro - 1 strona w rosyjskich google;
polskie fotomodelki - 2 strona na 400 000 wyników...;
fotografia modelek - 1 strona na pierwszym miejscu na ponad pół miliona wyników wyszukiwania ,...
Może z nowych wyników na końcu warto wspomnieć, iż na całym świecie, z wyjątkiem Polski (sic!), po wpisaniu w
google.com słowa modelki, jesteśmy na pierwszej stronie, na trzeciej pozycji! Ważna fraza ... :-) A biorąc pod uwagę
ogrom międzynarodowych zasobów Internetu... - można chyba uznać iż jesteśmy szczególnie wyróżniającą się
witryną...
Wkrótce uzupełnienia...
INFERO uzupełnienia - część pierwsza / Promised supplements - part no 1:
zdjęcia profesjonalnych modelek / 1 strona w google
Paris Hilton w wyszukiwarce zdjęć wirtualnej polski i Infero :-)
http://szukaj.wp.pl/szukaj.html?z=T&m=T&szukaj=paris+hilton&ticaid=13415
modeling - 1 strona w google na drugiej pozycji na 90 mln wyników wyszukiwania
top models - 1 strona w polskich google i (tymczasem) 3 strona w międzynarodowych, na ponad 100 mln wyników
wyszukiwarki
fotomodeling - 1 strona w google
modelki galerie - 1 strona w google
modelki galeria - 1/2 strona
króliczki playboya - 1 strona
zdjecia+paparazzi+jennifer lopez - 1 strona
pozycje modelek - 2 strona w google
Pozdrawiamy Serdecznie miłośników zdjęć i piękna!
Postaramy się popracować ... W wolnej chwili ... Na lepsze wyniki ...:-)
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