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Какво е SaaS?

Най-грубо казано, това е софтуер, който е 
централизиран (Cloud Based), чийто лицензионен модел 
е под формата на месечни (или годишни) абонаментни 
такси.



Какво е SaaS?
Най-грубо казано, това е софтуер, който е централизиран (Cloud Based), чийто 
лицензионен модел е под формата на месечни (или годишни) абонаментни такси.

Много от софтуерите, които използвате ежедневно, всъщност са SaaS.



Предимства на SaaS?

Цена Време Хостинг Управление

Актуалност Нисък риск Техническа
поддръжка

Защитеност



SaaS за електронна търговия.

За кого е подходящ?

1. Стартиращи е-бизнеси
• Ефективно
• Бързо
• Изгодно
• Най-добро управление на риска

2. Малки до средни търговци
• До 200-300 хил. оборот на месец
• До 2000 поръчки на месец
• Под 15 000 продукта

3. Офлайн бизнеси, които искат да 
опитат онлайн

4. Производители и дистрибутори, 
чийто фокус не е b2c, но искат да
имат електронен магазин 

5. Крафтъри, артисти и занаятчии



GombaShop – първата 
Българска SaaS платформа 
за електронна търговия.

1954

мил. лв. 

1.1
Продукта

1.2+

Активни магазина

Поръчки на година

420
Oборот

мил.

мил.

Над 27 000 тестови регистрации

106 мил. само за 2021 година

4
Пазарa

25%
Среден годишен ръст
42% ръст за 2021 година



Видове решения – предимства и недостатъци

Трафик
Видимост
Бърза реализация
Спестява sales & marketing effort

Голяма сатурация
Риск 
Обезличаване на бранда
Големи комисионни

Собствена платформа
Развитие на бранд
Независимост
Защитеност на информацията
Гъвкавост

По-голяма първоначална инвестиция
По-голяма инвестиция за поддръжка
Повече усилия за обезпечаване на трафика към уебсайта си

Marketplace Собствен магазин



Видове решения за ел. търговия

Трафик
Видимост
Бърза реализация
Спестява sales & marketing effort

Голяма сатурация
Риск 
Обезличаване на бранда
Големи комисионни

Собствена платформа
Развитие на бранд
Независимост
Защитеност на информацията
Гъвкавост

По-голяма първоначална инвестиция
По-голяма инвестиция за поддръжка

Повече усилия за обезпечаване на трафика към уебсайта си

Marketplace Собствен магазин



Партньорска програма на 
GombaShop

Мисия:
Софтуерен продукт, чиято цел е да даде възможност на малки и средни бизнеси да стартират 
онлайн магазин.

Позициониране:
Софтуер, който е не само част, но и допринася за развитието на екосистемата на електронната 
търговия у нас.



Как работи партньорската 
програма на GombaShop?

Продуктова 
фотография

SEO и 
копирайтинг

Дигитален 
маркетинг

Логистика и 
фулфилмънт

Правни и 
преводачески услуги

Дизайн 
услуги

Колцентър и управление 
на продукти

Счетоводни 
услуги



Ползи за търговците

Достъп до професионални услуги, адаптирани с техните онлайн магазини

Специални пакети и отстъпки

Доказани партньори

Възможност за надграждане и скалиране на бизнеса

Гарантирано качество и защита на интересите

Спестено време и ресурс



Ползи за партньорите

Достъп до голяма тясно таргетирана база с B2B клиенти

Awareness и експозиция

Възможност да предлагат услугите си, надграждайки високоефективно 
решение, оптимизирано за локалния пазар

Достъп до клиентско обслужване и поддръжка

0% комисионни. При одобрение, партньорите ни работят директно с 
клиентите ни, без допълнително посредничество и отчисления от цените на 
услугите.



Устойчива платформа за вашия
електронен магазин

Петър Дяксов
Управляващ съдружник - SEOMAX



Успешни проекти с GombaShop
От дигитална агенция SEOMAX



Проект:
Sleepzone.bg



Проект: Sleepzone.bg

Подбрани матраци и аксесоари за сън.

Задание на съществуващ клиент за нов онлайн магазин.

Възможно най-бързо, но без компромис с качеството на сайта.

Работещи и добре оптимизирани шаблони, които не предизвикват излишни усложнения, свързани 
с писане на код.

Маркетинг инструменти : Facebook Pixel and Dynamic Product Ads, Google Ads динамичен 
ретаргетинг, базова оптимизация за търсачки (SEO).

Полезни интеграции: доставка с ЕКОНТ, бърза поръчка и ZenDesk чат.

Защо избрахме GombaShop?



За около 3 работни дни* имахме готов онлайн 
магазин.

Оборудван с всичко нужно за успешни продажби.

Всички тракинги, нужни за проследяване
на потребителските пътеки.

За първите 50 дни успяхме да достигнем 6-
цифрен оборот.

Спечелихме над 300 нови клиенти.

*Имахме готови снимки, описания, текстове за вътрешни страници, структура 
на съдържанието – филтри и характеристики за продуктите.

Начало: краят на октомври 2021
Sleepzone.bg – резултати



Маркетинг дейности

Facebook реклама
Стартирахме с тестване на различни аудитории, базирани на интереси и демографски данни.
След като понатрупахме трафик и бяхме генерирали определен брой поръчки, започнахме активно да използваме топли 
аудитории, базирани на FB Pixel.
Различни Lookalike аудитории, които тествахме непрестанно, за да постигнем най-добрите резултати.
Тествахме много различни рекламни криейтиви, формати и текстове, за да открием какво работи най-добре в тази ниша.

Google Ads
Наблегнахме на Search кампании, базирани на ключови думи, които проучихме предварително при стартирането на 
проекта.
Тестване динамичен ремаркетинг с продуктов фийд (генерира се за секунди чрез инструмента на GombaShop).

Email маркетинг
Интеграция с MailChimp.

SEO (Оптимизация за търсещи машини)
Мета данни, статии за блога, продуктови описания и популяризиране на уебсайта за Google.



Проект:
Timeup.bg



Проект: Timeup.bg

Подбрани ръчни маркови часовници.

Клиентът има съществуващ онлайн магазин, но не е доволен от Conversion Rate и проблеми при 
тракингите.

Работещи и добре оптимизирани шаблони, които не предизвикват излишни усложнения, свързани 
с писане на код.

Маркетинг инструменти : Facebook Pixel and Dynamic Product Ads, Google Ads динамичен 
ретаргетинг, базова оптимизация за търсачки (SEO).

Полезни интеграции: доставка с ЕКОНТ, СПИДИ, бърза поръчка, плащане на изплащане (TBI).

Защо избрахме GombaShop?



За около 3 работни дни* имахме готов онлайн 
магазин.

Оборудван с всичко нужно за успешни продажби.

Всички тракинги, нужни за проследяване
на потребителските пътеки.

За първите 90 дни успяхме да достигнем 6-цифрен 
оборот.

Спечелихме над 700 нови клиенти.

x2 по-добър Conversion Rate.

*Имахме готови снимки, описания, текстове за вътрешни страници, структура на 
съдържанието – филтри и характеристики за продуктите.

Начало: септември 2021
Timeup.bg – резултати



Маркетинг дейности

Facebook реклама
Стартирахме с тестване на различни аудитории, базирани на интереси и демографски данни.
Благодарение на точното отчитане на Facebook Pixel успяхме да създадем качествени топли аудитории, които да 
ремаркетираме.
Различни Lookalike аудитории, които тествахме непрестанно, за да постигнем най-добрите резултати.
Тествахме много различни рекламни криейтиви, формати и текстове, за да открием какво работи най-добре в тази ниша.
Установихме, че рекламните формати, използващи продуктовия каталог, като динамични карусели и колекции, са най-
ефективни.

Google Ads
В началото заложихме на Search кампании, базирани на различни ключови думи. Тествахме както по-общи ключови 
думи, така и по-тесни, свързани с конкретни марки или видове часовници.
Интеграцията за динамичен ретаргетинг на GombaShop ни улесни много в използването на различни аудитории и 
продуктови фийдове, с които да ремаркетираме.

Email маркетинг
Интеграция с MailChimp.
Интеграция със SUMO.



Проект:
Megamix.bg



Проект: Megamix.bg

Джаджи, камери и аксесоари.

Задание на съществуващ клиент за нов онлайн магазин.

Тестване на подходящи продукти и продуктови категории.

Работещи и добре оптимизирани шаблони, които не предизвикват излишни усложнения, свързани 
с писане на код.

Маркетинг инструменти : Facebook Pixel and Dynamic Product Ads, Google Ads динамичен 
ретаргетинг, базова оптимизация за търсачки (SEO).

Полезни интеграции: доставка с ЕКОНТ, бърза поръчка и Facebook Messenger чат.

Защо избрахме GombaShop?



За около 7 работни дни имахме готов онлайн 
магазин.

Оборудван с всичко нужно за успешни 
продажби.

Всички тракинги, нужни за проследяване
на потребителските пътеки.

Старт на първите рекламни кампании: февруари 
2022.

Очакваме да достигнем 6-цифрен оборот до края 
на месец май.

Начало: краят на януари 2022
Megamix.bg – резултати



Маркетинг дейности

Facebook реклама
Стартирахме с тестване на различни аудитории, базирани на интереси и демографски данни.
В началото се фокусирахме върху няколко категории продукти. Започнахме да тестваме различни аудитории, базирани 
на интереси и демографски данни, за да открием най-добре реагиращите такива.
В последствие започнахме да отсяваме успешни практики като видове таргетиране и работещи рекламни формати и за 
други видове продукти.
Главен фокус бяха аудиториите, базирани на интереси. От началото на април започнахме и Lookalike аудитории, както и 
топли аудитории, базирани на Facebook Pixel.

Google Ads
Тук отново се фокусирахме главно върху Search кампании с различни ключови думи, като редовно изключвахме 
неработещите, за да можем да тестваме възможно най-много думи.
Изпробвахме различни рекламни текстове, за да открием най-добре конвертиращите, за да можем да оптимизираме 
нашите реклами за възможно най-висок CTR.

Email маркетинг
Интеграция с MailChimp.
Интеграция със SUMO.



С какво GombaShop е полезна за нас и нашите 
клиенти?
Много лесен за ползване – всеки може да стартира ефективен онлайн магазин, без познания в сферата.

Бързина и ефикасност – можете да направите онлайн магазин за няколко часа и с минимална инвестиция

Стабилен хостинг.

Добре оптимизирана мобилна версия и responsive design.

Голям брой шаблони, подходящи за всякакви видове бизнеси и продукти.

Полезни интеграции, които са много добре оптимизирани.

Предлагат интеграция с Facebook Conversion API.

Оформлението на сайтовете е много опростено, лесно за навигиране и избягва ненужни сложности. 

Има лесна интеграция с Ecommerce Tracking в Google Analytics.

Готови базови текстове за общи условия, политика за поверителност и бисквитки.

Интеграция за онлайн чат – около 10-15% от поръчките минават през чата под някаква форма.

Интеграции за плащане на лизинг с TBI Buy (Вземи сега, Плати после).

Интеграции с множество платежни методи.



Всеки качествен онлайн магазин
има нужда от качествен маркетинг.

И всеки качествен маркетинг
има нужда от качествен 
онлайн магазин.



Благодаря!
Георги Костов
CEO - GombaShop

Петър Дяксов
Управляващ съдружник - SEOMAX
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