КОИ СМЕ НИЕ?
Ние сме малък, но сплотен екип, в който всеки се е специалист в определена
насока на онлайн маркетинг.
Осланяйки се на придобития опит и стремеж да бъдем винаги в крак с последните тенденции
в дигиталната среда, постоянно се стремим да надграждаме знанията и уменията си.

КАК РАБОТИМ?
Независимо дали клиентите ни са
големи компании или малки фирми, към
всеки един от тях прилагаме индивидуален
подход.
Той е изцяло съобразен с нишата,
нуждите и желанията за развитие на
отделния бизнес.
А адаптивност, находчивост,
отдаденост са трите основни елемента, с
които може да се характеризира всеки
един етап от работата ни.

АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ
Търсенето и предлагането са двата основни
елемента, от които зависи бъдещето на всяко
бизнес начинание. Ето защо, задълбоченото
проучване и анализ на пазара е първата
задължителна стъпка при изграждането на
успешна стратегия за позициониране в
дигиталната среда.
Използвайки широк набор от разнообразни
инструменти и похвати, ние събираме всички
необходими данни за изграждането на
цялостна картина на пазарната ниша, в която
се е позиционирал клиентът. Това спомага за
оценка на конкуренцията, както и за поспецифично сегментиране на
съществуващи и потенциални бизнес
перспективи.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДИГИТАЛНА СТРАТЕГИЯ
Липсата на активно онлайн присъствие на
бизнеса е равностойно на неговата смърт. Броят
на хората, които пазаруват в мрежата постоянно
нараства, превръщайки ефективното
дигиталното позициониране в задължителен
критерий за успех.
Прецизно изградената стратегия, стъпила
здраво на детайлно пазарно проучване,
предразполага към успешно развитие на даден
бранд. А това несъмнено означава изграждане
на авторитет сред клиентите и партньорите,
както и разширяване на каналите за продажби.
Осланяйки се на опита, който притежаваме,
екипът ни е в състояние да изготви детайлен
план за успешно представяне в дигиталната
среда.

СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ
СЕО оптимизацията е в основата на успеха в
дигиталния свят. За нея важи правилото,
Професионално изпълнена, тя може да изстреля
на предни позиции в търсачките сайт, който
преди това се е намирал на последните страници.
Колкото по-напред един сайт се класира, толкова
по-забележим и посещаван ще е.
А това ще доведе освен до нарастване на
продажбите, и до налагането на самия бранд в
дигиталните среди.
Посредством опит и различни похвати, ние ще се
погрижим сайтът ви да бъде не само отлично
оптимизиран, но и да излиза винаги на предни
позиции в търсачките спрямо конкуренцията.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Живеем във време, в което профилите в
социалните мрежи са задължителен елемент
от развитието на даден бранд. Присъствието
в тях способства за изграждането на връзка с
клиентите, както и за затвърждаване на
имиджа на бранда. Макар и да изглежда
лесно на думи, позиционирането и
утвърждаването в който и да е социален
канал изисква усърдие и постоянство. А
понякога и доза дързост.
В тази насока, колективът ни от експерти
“Социални мрежи” може не само да
организира социалните Ви профили, но и да
спомогне за широкото им популяризиране с
цел разширяване на каналите за продажби.

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Има много начини да се откроите и да
привлечете внимание в мрежата. Във
времето, като най-успешен, но и като найтрудоемък, е успял да се открои методът със
създаване на съдържание. Но не какво да е, а
тематично концентрирано - предлагащо
вярна и изчерпателна информация, която
решава проблеми, обучава и забавлява.
Нашите копирайтъри могат безпроблемно да
поемата тази нелека задача. Създаваното от
тях съдържание е плод на задълбочени
проучвания, анализи и различни креативни
подходи. А целта е привличане и ангажиране
на настоящи и потенциални клиенти, както и
изграждане и затвърждаване на безупречна
репутация на марката.

ОНЛАЙН РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ
В последното десетилетие онлайн рекламата
се превърна от експериментално поле в
задължителен елемент на успешно
развиващия се бизнес. Независимо дали ще е в
Google, в социална мрежа като Facebook или
LinkedIn, или в някои от останалите онлайн
канали, една добре изпълнена и реализирана
стратегия за дигитална реклама може да утрои
продажбите.
А наред с това и да спомогне за по-бързото
налагане на търговската марка.
Ето защо и екипът ни е подготвен да реализира
подобни рекламни кампании, съобразени
изцяло с Вашите бизнес потребности и цели.

ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ
Имейл маркетингът постепенно се превърна
във водещ елемент от инструментариума на
съвременния маркетолог. Освен че е поевтин от конвенционалните канали за
реклама, той е далеч по-ефективен.

Прецизно изпълнената имейл кампания
може не само да разшири кръга от
аудитория, но и да спомогне за
промотирането на нов продукт и налагане на
бранда в световен мащаб.
Маркетинг експертите ни са насреща със
своя дългогодишен опит и умения, за да
помогнат на бизнеса Ви да се разрасне.

ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ
Днес няма да попаднете на успешно
развиващ се бизнес без собствен сайт. Добре
изграденият, брандиран и изпълнен със
съдържание уебсайт е като виртуална
визитка. Той привлича и задържа клиенти, а
наред с това и може да се превърне в основен
канал за реализация на мащабни печалби.
От голямо значение е екипът, който ще се
заеме с изграждането на му. Нашите уеб
разработчици зад гърба си множество
успешно реализирани проекти. Посрещат
всяко предизвикателство с усмивка,
успявайки да удовлетворят желанията и
нуждите на всеки клиент.

ИЗБРАБОТКА НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
Онлайн магазините са една чудесна алтернатива
на конвенционалните, а и възможност за един
бизнес да стъпи на нови пазари отвъд
ограниченията. Достъпен по всяко време на
денонощието, от всяка точка на света, онлайн
магазинът събира на едно място всички налични
артикули.
Също както корпоративният уебсайт, един
добре организиран и лесен за ползване онлайн
магазин надгражда имидж и да допринася за
престижа на бранда.

Съобразявайки се с визията и
предназначението, ние избираме подходящата
за платформа и да конструираме останалото
според нуждите на бизнеса.

ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ
Създаването на сайт или магазин e едва началen
тласък към затвърждаване и развитие на даден
бранд в дигиталния свят. Важни са последващите
действия, а те се концентрират основно върху
постоянната поддръжка, обновление и защита на
платформата и потребители й.

Ние предлагаме постоянна поддръжка и
навременно остраняване на възникнали грешки
или проблеми, които пречат на нормалното
функциониране на уеб системата.
Специалистите ни са готови да се отзоват когато
се налага мигриране на сайта, смяна на хостинга,
както и цялостна му преработка.

УЕБ ДИЗАЙН
Визуализацията на даден сайт играе важна роля
за привличането и задържането на посетители,
независимо дали те са лоялни клиенти или
потенциални такива. Това е така, защото той е
първото нещо, с което хората ще се сблъскат
когато попаднат на вашия уебсайт. Възможните
сценарии тук са само два - хората или ще бъдат
отблъснати, или привлечени.
Затова и качествено изготвеният визуален
облик може да се окаже ключът към
разрастването на бизнеса.
Талантливият ни екип от дизайнери обича
предизвикателствата и е винаги подготвен да
удовлетвори потребностите за визуално
решение.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И СОФТУЕР
Мобилните приложения вече са неизменна част
от ежедневието на всеки, които прекарва деня
си със смартфон в ръка. Благодарение на тях,
бизнесът има възможността да предлага
персонализиран достъп и съдържание на своите
клиенти.
Понякога компаниите се нуждаят от създаден
специално за целите им софтуер - уеб
базираният софтуер. Лесен за употреба,
интеграция и ъпгрейдване, незаемащ голямо
пространство, той е идеално решение за
систематизиране и централизиране на
фирмената база данни.
Нашите разработчици имат завиден опит в тези
насоки - съчетавайки качество и надеждост,
съобразени с нуждите на всеки бизнес.

ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА СЕ РАЗВИВА

www.seoandweb.eu

