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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

1. Проучване и регистриране на домейн за уеб сайта.

2. Включен лиценз за използване на домейн за 12 месеца.

3. Включена хостинг услуга за 12 месеца ИКОНОМИЧЕН ПЛАН.

4. Създаване на служебни e-mail (info, office и персонал).

5. Напомняне за изтичащи лицензи за хостинг и домейн.

6. Администриране на лицензите за хостинг и домейн.

7. Годишен Backup  на уеб сайта на CD/DVD преносител.

�а уеб � �раф��е� ���а��,

ПРЕМИУМ ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А П С ЦМSEO ПГДС СР



ПРОУЧВАНЕ
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

1. Проучване на онлайн конкурентната среда.

2. Преглед на предоставената от клиента информация.

3. Ключови предимства на клиента.

Извършва се проучване на онлайн конкурентните лидери в съответния бранш. Качествено и количествено 
определяне на степента на присъствие на конкурентно маркетингово съдържание в онлайн пространството.
Проучване на дигиталните комуникационни канали използвани от конкурентите за разпространение на 
маркетингово съдържание.

Запознаване с предоставеното от клиента текстово съдържание, снимки, аудио, видео и други маркетингови 
материали, които ще се използват при създаването и структурирането на  уеб съдържанието в уеб сайта.

Определяне и анализ на ключовите отличителни предимства на клиента пред останалите онлайн 
конкуренти . Креативно използване на ключовите предимства при съставяне на основните акценти за 
представянето на стойностното предложение на клиента.
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СТРУКТУРА
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

1. Създаване на SILO структура.

2. Определяне на функционалности.

3. Създаване на база данни.

4. Инсталиране и настройка на CMS.

5. Инсталация на специализирани модули.

Създаване на графична схема на уеб страниците и вътрешните връзки.

Възоснова на проучването на онлайн конкурентната среда, анализа на предоставеоното от клиента 
съдържание се определят и залагат в уеб проекта определени функционалности за по-доборо представяне 
на стойностното предложение на клиента.

Създаване на база данни, в която ще се съхранява информацията за структурата и разпределението на 
съдържанието в уеб сайта. Съдържанието в базата и самата база може да бъде допълнително 
надграждана, при желание на клиента.

Инсталиране на CMS система с онлайн интерфейс за потребителско създаване и управление на 
съдържанието в уеб сайта. Системата позволява да бъде актуализирана и надграждана.

Инсталиране на специализирани допълнителни модули, чрез които се предоставят допълнителни 
интерфейси за управление на съдържанието, както и за дефиниране на индивидуални функционалности.
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ПРЕМИУМ ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А П С ЦМSEO ПГДС СР
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

1. Създаване на съдържание за уеб сайта.

2. Определяне на основните акценти.

3. Дефиниране на вътрешни и външни връзки за препратки.

4. Създаване на уеб страниците до 10 броя.

Съдържанието се изготвя от опитен и доказал се копирайтър специалист. Той ще ви осигури 
съдържание, което е достатъчно и разбираемо, ангажиращо и стимулиращо за вашият посетител да 
се свърже с вас за да получи предлаганата от вас услуга / продукт. 

Сегментация на съдържанието и определяне на ключовите акценти, който да бъдат „най-ярко“ 
представени, чрез различни методи и средства, използвани от UX специалистите, за да привлекат и 
задържат вниманието на потребителя.

След сегментацията на съдържанието се извършва и качествен анализ, при който се дефинират  места в 
които е необходимо да се заложат допълнителни връзки, както към вътрешни страници или определена част 
в същата уеб страница, така и към външни за уеб сайта изтоници.

�а уеб � �раф��е� ���а��,

ПРЕМИУМ ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Създаване на уеб страниците в два езикови варианта на Български и Английски език (всеки следващ език се 
заплаща допълнително).

А П С ЦМSEO ПГДС СР



ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

1. Адаптация на фирмено лого / Създаване на лого дизайн 

2. Създаване на графичните елементи.

3. Графична обработка на снимки. - 15 бр.

4. Фотогравски услуги - снимковия материал се заснема от фотограф на агенцията и е само 
за целите на уеб сайта. За рекламни и други материали се заснема отделен материал и се заплаща отделно.

Адаптация на фирменото лого означава, че Вашето лого трябва да се приведе във формат и размер 
подходящ за целиле на вашият уеб сайт. Тази адаптация се извършва от нашите графични дизайнери, 
като за целта е необходимо да ни предоставите вашето лого във векторен формат.
Създаване на лого дизайн - ако не разполагате с фирмено лого ние ще го създадем за Вас.

За вашият уеб сайт нашите графични дизайнери ще създадът различни графични елементи, чрез които 
да постигнем забележителен индидвидуален стил за вашият уеб сайт. Спазвайки изискванията 
определени във вашият бранд бук.

Тук нашите дизайнери използвайки професионален софтуер ще обработят и подготвят снимоквия 
материал за целите на уеб сайта.

�а уеб � �раф��е� ���а��,

ПРЕМИУМ ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А П С ЦМSEO ПГДС СР



SEO ОПТИМИЗАЦИЯ
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

1. Създаване на семантичното ядро.

2. Създаване на SEO структура на съдържанието.

3. Създаване на основните SEO елементи.

4. Link Building.

5. Подаване на уеб сайта за индексация в Google.

От анализа на проучването на онлайн конкурентната среда и анализа на сегментираното съдържание за 
вашият уеб сайт нашите SEO специалисти изграждат вашето семантично ядро съставено от ключови 
думи и фрази.

След изготвяне на семантичното ядро, нашите SEO специалисти планират и започват да изграждад SEO 
структурата в страниците на вашият уеб сайт, спазвайки всички стандарти и съвременни, добри практики.

За да осигурим добро класиране на вашият уеб сайт, нашите SEO експерити ще създадът основните 
ключови SEO елементи във кода на вашият уеб сайт

Link Building - включва проучване на качествените и релевантни външни източници на трафик за вашият 
уеб сайт. Създаване на линкове към вашият сайт.
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ПОДДРЪЖКА - Безплатна поддръжка - 1 месец.
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

Създаване на ново уеб съдържание
1.1. Създаване на нови уеб страници в уеб сайта до 4 броя месечно.
1.2. Структуриране на предоставеното съдържание за всяка нова уеб страница.
1.3. Компютърна обработка и адаптация на снимков материал до 3 броя за 
всяка нова уеб страница.
1.4. SEO оптимизация за всяка нова уеб страница.
1.5. Актуализиране на навигационното меню.
1.6. Актуализиране на Site Map.
1.7. Подаване на новите уеб страници за индексиране в Google

Корекции
2.1. Корекция на текстово съдържание.
2.2. Корекция на общото оформление (дизайн) на уеб страница
2.3. Промяна или изтриване на изображение в уеб сайта.
2.4. Допълване на текстово съдържание в уеб страницата.
2.5. Актуализация на навигационното меню.
2.6. Добавяне и премахване на вътрешни линкове.
2.7. Пренасочване на трафик към друг URL адрес.
2.8. Актуализация на Site Map
2.9. SEO оптимизация на актуализираното съдържание.
2.10. Подаване на актуализираните уеб страници за индексиране в Google.

Графичен дизайн.
3.1. Създаване на 5 броя графични изображения с рекламни елементи.
3.2. Създаване на 3 броя рекламни статични банера с формат 300х250px или 
300х600px

Административна поддръжка.
4.1. Създаване на служебни e-mail акаунти.
4.2. Ограничаване на достъп до служебни e-mail акаунти 
(за напуснали служители със запазване на 
кореспонденцията).
4.3. Изтриване на служебни e-mal акаунти.
4.4. Съдействие за дистанционна настройка на mail client 
Thunderbird.
4.5 Създаване на автоматично пренасочване и създаване 
на копие на входяща кореспонденция от служебен e-mail 
акаунт към личен e-mail (например в abv.bg; gmail.com; 
dir.bg ; yahoo.com и други).
4.6. Актуализация на CMS системата.
4.7. Добавяне и настройки на модул.
4.8. Премахване на модул.
4.9. Добавяне на код за бисквитки (Google analytics)
4.10. Backup на уеб съдържанието и базата данни преди 
всяка актуализация.
4.11. Мониторинг на сървърните ресурси.
4.12. Администриране на хостинг и домейн.
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МОНИТОРИНГ НА УЕБ САЙТ 
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

Безплатен  Базов мониторинг - 1 месец
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СТАРТОВА РЕКЛАМА 
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

А П С ЦМSEO ПГДС
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ПРЕМИУМ ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СР

1. Google Ads
џ Създаване и управление на рекламен профил.
џ Създаване на стартова рекламна кампания с включен рекламен бюджет - 120.00лв. без ДДС
џ Създаване на рекламни банери 3 броя (Half Page Banner, Medium Rectangle,Leaderboard).
џ Изготвяне на доклад след приключване на рекламната кампания.
џ Създаване локация в Google map.
џ Регистрация на бизнес профил в Google my Business.

2. Facebook Ads
џ Създаване на фирмена Facebook страница
џ Създаване и управление на рекламен профил.
џ Създаване на стартова рекламна кампания с включен рекламен бюджет - 120.00лв. без ДДС
џ Създаване на визуална  реклама 1 брой (Facebook AD).
џ Изготвяне на доклад след приключване на рекламната кампания.

3. Безплатно едногодишно участие в бзнес каталога RBC.BG. 

 330.00лв. без ДДС

џ Създаване на бизнес профил.
џ Създаване на фирмена страница.
џ Едногодишен безплатен абонамент - (след което за продължаване на абонамента се заплаща годишна такса 

в размер на 90.00лв. без ДДС)

Включен рекламен бюджет



ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
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ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ

ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВА Е ЦЕАТА НА  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
МОЛЯ ДА НИ ИЗПРАТИТЕ ЗАПИТВАНЕ ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ

1. Телефонно обаждане
2. Запитване на е-mail office@alternativensait.eu
2. Viber (0878 217 187) с текст „Искам цена за премиум оферта“
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