
Разработих метод
за превод на уеб
сайтове.
Чрез него няма да бъде
пропуснат нито един
вътрешен URL, вашето SEO ще
бъде преведено и
ще бъдат спазени
изискванията на компанията
ви за тона на бранда.

АЗ СЪМ СОТИР
РАНГЕЛОВ

Преди всичко
подготовката е
ключът към
успеха.
Преди да пристъпите към
назначаване на превод на
уеб сайта си, помислете
какво трябва да подготвите,
за да постигнете оптимални
резултати.



Имам бонус за всеки от вас!

ОСТАНЕТЕ ДО КРАЯ



7 ГРЕШКИ ПРИ

ПРЕВОД НА УЕБ САЙТ, 

които водят до
загуба на клиенти



01ДА НЕ ПРЕВЕДЕТЕ
ВАШИЯ УЕБ САЙТ
ИЗОБЩО

е в преживяването на клиента на уеб сайта ви.

Дори и да има познания по езика, на който работите,

едва ли ще ги упражни, за да чете уеб сайта ви.

Ключът



Защо?

Автоматичният превод ще направи уеб сайта ви да
изглежда непрофесионално. 

02ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
АВТОМАТИЧЕН
ПРЕВОД

Имате нужда от още убеждения?

Считан е за копие на вече публикувано съдържание, а
това се наказва сериозно от Google.



Трябва да знаете кои са релевантните за вашата
област термини на целевия език.

Преводът не трябва да е дума по дума.

Ключови думи,
алтернативни текстове,
мета описания

03ДА ЗАБРАВИТЕ
ДА ПРЕВЕДЕТЕ
SEO ЕЛЕМЕНТИТЕ



04ДА НЕ ПРЕВЕДЕТЕ
ВАЖНИ ЧАСТИ ОТ
УЕБ САЙТА СИ

Онлайн пазаруването се
основава на доверието

Не забравяйте да преведете ВиО, политика за
поверителност, условия за ползване, условия за
доставка и връщане.



05ДА ИЗПРАЩАТЕ
АВТОМАТИЧНИ
ИМЕЙЛ СЪОБЩЕНИЯ
САМО НА ЕДИН ЕЗИК

Уеб сайтът ви е само едната
страна на вашия бизнес

Не забравяйте да преведете имейл съобщенията
до клиентите ви, както и имейлите с промоции.



ДА НЕ
АКТУАЛИЗИРАТЕ
ИНФОРМАЦИЯТА НА
УЕБ САЙТА СИ НА
ДРУГИТЕ ЕЗИЦИ
Съгласувайте информацията

Ако ви се наложи да промените политиката за поверителност в
изходния език, трябва да направите промените и на другите
езици.
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07ДА НЕ ПОДГОТВИТЕ
ТЕКСТА ЗА ПРЕВОД
СПОРЕД ЦЕЛЕВАТА
АУДИТОРИЯ
Предоставяйте коректна
информация на клиентите си

Чудесно е, че сте превели уеб сайта си на гръцки, но трябва
да подготвите и релевантна информация за цените и
времето за доставка в Гърция.



ЗА ПРЕВОД
НА ВАШИЯ УЕБ САЙТ

Бонус + 20% отстъпка

20% отстъпка за превод на уеб сайт

САМО до 17.05.2021 г.

Изтеглете своя бонус „10 съвета за

изграждане на многоезичен уеб сайт“

websitetranslation.oltrans.bg



ПИТАЙТЕ НИ
ЗА ВСИЧКО

Ще се радваме да ви отговорим

Имейл
info@oltrans.bg

Уеб сайт
www.oltrans.bg

Телефон
0700 11 502

Последвайте ни: 


