
Описание на продуктите/услугите, които
предлагаме от Дигитална агенция  - GetSeo 

на преференциални цени за клиенти/абонати на
ПОК „Доверие“

Дигитална агенция Getseo е лидер в изработката на уеб сайтове, SEO 
оптимизация и дигитален маркетинг. Благодарение на своите специалисти, компанията 
изгражда доверие за управление на проекти - от планиране, през менажиране, оптимизация и 
поддръжка на бизнесите! Ръководени от сентенцията, че желанията на клиента за нас са 
приоритет, ние изготвяме индивидуален план за работа, според целите и нишата на Вашия 
бизнес. Агенцията разполага с дизайнерски екип, който ще изгради сайта Ви така, както си го 
представяте! Ще Ви консултира и ще Ви предложи най-оптималните решения, за да останете 
доволни!

Социални канали:

Facebook: https://www.facebook.com/www.getseo.click

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/getseo/

Twitter: https://twitter.com/Getseo5

Уебсайт: https://getseo.click

Телефон: 0893 560 360

Email: seo@getseo.click

1. И  зработка на уеб сайтове   - Благодарение на добре подбрания й екип от специалисти, 
компанията има капацитета да разработва проекти – от планирането, през разработката, до
оптимизацията и поддръжката на Вашия бизнес сайт! Ако искате сайтът Ви да бъде 
изграден според последните тенденции в уеб дизайна, да бъде удобен и опростен за 
Вашите клиенти, ние ще се погрижим да изпълним Всичките Ви изисквания!

1. Изработка на онлайн магазин : 

 План MINI – 116 лв без ДДС – 5% отстъпка
 План START – 150лв без ДДС – 5% отстъпка
 План BUSINESS – 180 лв без ДДС – 5% отстъпка
 Еднократен план – 1392лв без ДДС – 10% отстъпка

2. Изработка на уеб сайт : 

 План MINI – 60 лв без ДДС – 5% отстъпка
 План START – 90лв без ДДС – 5% отстъпка
 План BUSINESS – 119 лв без ДДС – 5% отстъпка
 Еднократен план – 420лв без ДДС – 10% отстъпка
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3. Корпоративен сайт :

 План MINI – 60 лв без ДДС – 5% отстъпка
 План START – 90лв без ДДС – 5% отстъпка
 План BUSINESS – 119 лв без ДДС – 5% отстъпка
 Еднократен план – 420лв без ДДС – 10% отстъпка

2. Изграждане на сайт за хотел   - Пакет „Сайт за хотел“ съдържа цялостна маркетинг 
кампания и изработка на уеб сайт с букинг система за резервация. Включва изграждане на
сайт с мобилна версия, система за директни резервации с възможност за директно 
плащане и интеграция с големите портали като Booking, Trivago, TripAdvisor. Получавайте 
директни резервации на Вашия сайт с възможност за задаване на отстъпки и промо кодове 
за Ваши редовни гости. 

 План MINI – 200 лв без ДДС – 10% отстъпка
 План START – 400лв без ДДС – 10% отстъпка
 План BUSINESS – 600 лв без ДДС – 10% отстъпка
 Еднократен план – 2500лв без ДДС – 10% отстъпка

3. SEO Оптимизация   - Развитието на бизнеса в дигиталния свят не се свежда само до 
изработката на уеб сайт. За да може той да се разраства и да бъде печеливш за Вас, е 
нужно да се извършат още допълнителни процеси, благодарение на които ще бъдете 
видими за потенциалните Ви клиенти. Целта на всяка една компания, която е решила да 
„завладява“ интернет пространството, е постепенното й изкачване нагоре в страниците на 
търсещите машини. Това, разбира се, изисква известен период от време, за което трябва да
бъдете предварително подготвени. Ако се доверите на нашия екип от професионалисти, 
едно е сигурно, можете да разчитате да дълготрайни и гарантирани резултати!

 SEO СТАРТ – 300лв/ месец без ДДС – 10% отстъпка
 SEO ПРОФЕСИОНАЛЕН – 450лв/месец без ДДС – 10% отстъпка
 SEO БИЗНЕС - 600 лв/месц без ДДС – 10% отстъпка

4. Реклама в Google   - Дигитална агенция GetSЕО разполага с чудесен екип от специалисти, с 
доказан опит в управлението на реклами в Google. Нашите служители се занимават с 
цялостното изграждане на рекламните кампании в най-голямата търсеща машина – от 
подбора на ключови думи и фрази, до описанието и оптимизирането на рекламата. 
Изграждане на рекламни групи и таргетиране на правилната аудитория.

 GOOGLE СТАРТ - 150 лв./месец до 1000лв. рекламен бюджет – 10% отстъпка
 GOOGLE ПРОФЕСИОНАЛЕН - 250 лв./месец до 1500лв. рекламен бюджет – 

10% отстъпка
 GOOGLE БИЗНЕС - 350 лв./месец до 2000лв. рекламен бюджет – 10% 

отстъпка

5. Реклама в Facebook   - Когато целият свят е във Facebook – едно от най-ефективните пространства 
за реклама, няма как да изпуснете шанса да реализирате Вашата успешна рекламна кампания в 
социалната мрежа! В последните години популярността на платформата успешно подпомага все 
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повече хора, занимаващи се с бизнес, да достигнато до нови клиенти, доверявайки й се. Дигитална 
агенция GetSeo разполага с екип от специалисти, които успешно се занимават със 
създаването и управлението на Facebook реклама така, че буквално „отвяват“ огромната 
конкуренция, която социалната мрежа предоставя! 

 FACEBOOK СТАРТ - 200 лв./месец до 1000лв. месечен бюджет – 10% отстъпка
 FACEBOOK ПРОФЕСИОНАЛЕН - 250 лв./месец до 1500лв. месечен бюджет – 10% 

отстъпка
 FACEBOOK БИЗНЕС - 350 лв./месец до 2000лв. месечен бюджет – 10% отстъпка

6. Поддръжка на Уеб Сайт   - Ако искате бизнесът Ви да бъде на челните места в търсещите 
машини, е нужно да инвестирате време и средства в поддръжката и оптимизацията му, а 
резултатите ще върнат инвестицията Ви многократно! Дигитална агенция GetSEO предлага на 
своите клиенти услугата по поддръжка на уеб сайт и онлайн магазини! Ако все още не 
разполагате със собствена страница на Вашия бизнес, ние ще Ви я изградим, а след това ще
се погрижим тя да бъде поддържана и актуализирана във всеки един момент! 
GetSEO предлага цялостна техническа поддръжка на Вашия уеб сайт или онлайн магазин на
изключителни и достъпни цени!

 СТАРТ - 50 лв./месец *без ДДС – 5% отстъпка
 ПРОФЕСИОНАЛЕН - 90 лв./месец *без ДДС – 5% отстъпка
 БИЗНЕС - 150 лв./месец *без ДДС – 5% отстъпка
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