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Изработване и водене на сателитни
блогове за корпоративен сайт и
онлайн
магазин.
Копирайтинг,
рерайтинг,
писане
на
рекламни
текстове и уеб съдържание.
Популяризация, link building и външна
оптиммизация на сайтове. Рекламен
постинг в социалните мрежи.

Каталог на услугите с ориентировъчни
цени.
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Изработване и водене на сателитни блогове за
корпоративен сайт и онлайн магазин.
Копирайтинг, рерайтинг, писане на рекламни
текстове и уеб съдържание

Изработване и водене
на фирмен блог
За да има успех вашият бъдещ сайт
е
необходимо
да
се
направи
проучване на пазарната ниша в
Интернет пространството. Да се види
какво предлага конкуренцията и
каква
е
потенциалната
онлайн
аудитория.
Необходимо е да се проучат найтърсените ключови думи, който
същевременно
са
с
по-малка
конкуренция.
Задължително ще Ви трябва и блог с
успешен домейн за който следва да
проверите стотици имена дали вече
не са заети.
След като закупите хостинг и домейн
трябва да изберете платформа за
вашия сайт според бъдещата му
функционалност, която трябва да е
лесно разбираема и да се харесва на
аудиторията.
Всичко това се нуждае от работа по
план в който да са формулирани
целите и задачите на рекламната
кампания.
След
определяне
на
целевата
аудитория, нуждите и бюджета на
кампанията
се
избира
найподходящия
за
Вас
микс
от
рекламни услуги.

Copywriting, писане
на оптимизиран текст
Вече имате сайт, но в него никой не
влиза. Хората и търсачките трябва
да разберат за съществуването му.
Това може да стане само чрез
създаване на повече текст във
вашия сайт.
За целта Ви е
необходим човек, който да изгражда
и постоянно да развива този сайт.
Той създава общност около Вашата
марка, където хората споделят какъв
продукт търсят. Трябва Ви открита
комуникация с клиентите, а най
добрия начин за това е водене на
фирмен блог в който ежедневно се
споделя и анализира информацията.
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Популяризация, link building и външна
оптиммизация на сайтове.
Рекламен постинг в социалните мрежи.

Link building
Колкото повече линкове от други сайтове сочат към
Вашия сайт, толкова повече хора ще го видят.
Колкото по-голям ранг имат тези сайтове, толкова
по–напред в Google ще се класира и Вашият сайт.
За
популяризацията
следва
да
се
изберат
подходящи и търсени ключови думи на който да
излиза сайта Ви. Регистрацията на тези думи в
стотици директории ще Ви отнеме много време и
труд, а ние може да свършим това професионално.

Copywriting
Писане на авторски текстове, слогани и рекламни
статии, който са важни за класирането на сайта
защото роботите на Google винаги търсят за нещо
ново, проверяват за уникално съдържание и
наказват тези, който се повтарят. Ние Ви
предоставяме избор на копирайтери с различни
стилове, сфери на интерес и различни езици, който
да напишат текст специално за Вас.

Постинг в социалните мрежи
В социалните мрежи има хиляди хора, който при
правилно поднесени постинги ще Ви създадат
огромен трафик. Доказано е, че 50 % от четящите
положително ревю за даден продукт в нечии блог си
го купуват.
За да е ефективен той обаче е необходимо да се
подържа с отговори на коментарите под ревюто,
което отнема много време и нерви. Ние може да
направим това и да спестим времето и парите Ви.
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Каталог
на
услугите
ориентировъчни цени

и

Ориентировъчни цени

1. Copywriting за Уеб текстове, рекламни статии с авторско
съдържание, включена проверка от софтуер за антиплагиатство и
процент на уникалност в Интернет - 10 лева на статия до 350 думи.
2. Рекламен постинг в най-посещаваните 30 Български социални
мрежи за 6 лева на цикъл.
3. Ръчна регистрация и популяризация в 100 специално подбрани за
българския пазар търсачи, директории, сайтове за обяви и новини – 30
лв.
4. Добавяне на статии в каталог от 30 артикъл директории с включено
спинване на 15 текста за тях с линк към вашия сайт на цена - 200
лева.
5. Изработка на сателитни блогове или абонамент за поддръжка на
сайтове с текст на цена от 60 лева за месец.
Изберете желаните според вас услуги и ни изпратете е-mail на
naidobra@abv.bg с данни за вашия сайт. Ние ще направим кратко
проучване за да съставим най-подходящата и ефективна рекламна
кампания за Вас. Периодично изпращаме рапорти с които може да
следите как върви работата. Минималната поръчка е с цена над 50 лева.
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