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Всеки един,
дори малък детайл,

е продукт на Вашия бранд!
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Как е подреден Вашият сайт?

Как поддържате социалните си канали?

Как провеждате комуникацията с клиентите си?



Игри с край и игри без край
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Игри без край



Проекции базирани
на наличните данни

Среден живот на една компания по индекса S&P 500 (в години)



Най-старите компании в света
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Най-старите компании в света Nishiyama Onsen Keiunkan

Основан: 705 година
Ръководен последователно от 52 поколения
на един и същ род



Ценности



ЦенностиЗащо?



ЦенностиЗащо?

Интереси



ЦенностиЗащо?

Какво? Интереси



ЦенностиЗащо?

Решения

Какво? Интереси
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запознаване диалог записване

конвертираневълнуване

изкачване

споделяне промотиране
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Късно мнозинство

Мудни

Разпространение на иновациите



Как превърнахме един малък
квартален магазин в Стара Загора

в един от най-добрите
онлайн магазини в бранша си?



Концепция и Идея



Всичко за рибаря на едно място



Отстъпки за по-големи поръчки



Бърза и безплатна доставка



Консултанти,
специалисти в областта



Консултанти,
специалисти в областта

Които са и рибари



Платформа - функционалности



Разразботка на над 20 автоматични импорта
от доставчици



Управление на огромна номенклатура
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Управление на огромна номенклатура
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Управление на огромна номенклатура

Избягва се възможността за човешка грешка

Винаги актуални цени

Разразботка на над 20 автоматични импорта
от доставчици



Удобна, лесна и интуитивна за пазаруване
платформа, дори и в мобилна версия



Много бързо работещ и SEO friendly уебсайт



Много бързо работещ и SEO friendly уебсайт



Бърза поръчка и възможност за лизинг



Богати филтри



Специализирани лендинг страници



Маркетинг и реклама
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юни 2020 сравнен с юни 2019

януари-юни 2020 сравнено с януари-юни 2019
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Резултати в цифри

x15 възвръщаемост на инвестицията във Facebook
100 лева в реклама = 1500 лева оборот

x29 възвръщаемост на инвестицията в Google
100 лева за реклама = 2900 лева оборот
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Какво предстои?



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


