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ПРОФЕСИОНАЛНА SEO ОПТИМИЗАЦИЯ,
ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ.

Изработка на сайт

SEO оптимизация

Онлайн маркетинг

Графичен дизайн

Създаваме красиви и
мобилно съвместими
уеб сайтове. Освен, че
работим с готови
системи, ние
предлагаме и цялостно
програмиране.

Предлагаме различни
SEO услуги,
благодарение на които,
Вашият сайт ще заеме
челни позиции в
търсачките по
определени ключови
думи и фрази.

Провеждане на
рекламни кампании в
Google, Facebook,
както и в
най-посещаваните
български сайтове.
Грижим се за Вашата
онлайн репутация.

Банери, рекламни
визии, брандинг –
изработваме всичко за
Вашия онлайн бизнес.
Предлагаме още и
графичен дизайн за
реклама и печат.

ИЗРАБОТКА НА
СТАНДАРТЕН САЙТ

ОНЛАЙН МАГАЗИН

Стандартните сайтове имат едно
главно предназначение – да
отразяват Вас и заниманието Ви, да
привличат интереса и притока на
дивиденти към Вас. Те имат
множество предимства – ниска цена
за изготвяне, лесна поддръжка и
оптимизация.....

Онлайн магазините, които
изграждаме, са напълно съвместими
с всяко мобилно устройство, имат
модерна визия, изключителна
функционалност и предлагат пълен
набор от възможности. Работим с
всякакви Open Source системи –
OpenCart, Magento, Prestashop.....

УЕБ ПОРТАЛИ

Уеб порталите са организирани
сайтове, които събират информация
от различни категории, като
позволяват на посетителите бърз и
лесен достъп до информация. Te
съдържат голяма база данни борсови котировки, новини,
любопитни факти, имейл услуги.....

и още хиляди възможности...

SEO УСЛУГИ
В буквален превод, SEO означава оптимизация за
търсачки, но на практика представлява съвкупност
от дейности, които помагат на търсачките
по-бързо и лесно да открият, оценят и
класират Вашия сайт. SEO е процес, който може
да отнеме от няколко седмици до няколко месеца, в
зависимост от това как е оптимизиран сайта, каква е
конкуренцията на ключовите думи и някои други
фактори.
Гарантираме Ви, че използваните от нас техники и
SEO услуги подобряват видимостта Ви в
интернет и значително увеличават шансовете Ви за
по-висок Page Rank. Важно е да отбележим, че ние
НЕ прилагаме Black Hat SEO услуги.
Предоставяме както индивидуални пакети, така и
цялостно SEO.
SEO консултация
SEO анализ на сайт
On-page оптимизация
Линк билдинг
Оптимизация по местоположение
SEO копирайтинг услуги
Анализ на ключови думи и фрази

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
Независимо от това колко добре е оптимизиран Вашият сайт и какъв модерен дизайн има, всичко
това губи своя смисъл, ако нямате добър интернет маркетинг.
Интернет маркетинг е всъщност поредица от действия, които се извършват, за да се увеличи
броят на посещенията на даден сайт. На преден план изпъкват предлаганите продукти и услуги, а
главната цел е да се достигнат възможно по-голям брой таргетирани потребители. В крайна
сметка резултатът е повече работа, повече пари и по-големи печалби.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Графичен дизайн
представлява
създаване на визуални
(графични)
изображения с цел
представяне на
определен продукт,
марка или идея.
С други думи, това е
един творчески арт
дизайн на различни
обекти посредством
графични елементи и
текст за подобряване
на визуалните,
функционалните и
естетичени качества на
тези обекти.

Във всичко, което правим, влагаме труд и знания, за да
създадем един наистина качествен краен продукт.
Стараем се да предожим на всеки клиент оптимален
вариант за цена на изработка, съобразен с неговите
изисквания и бюджет.

www.webnime.com
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