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Кои сме ние?

Иновативни. Оригинални. С богато въображение.

Ние сме дигитална агенция разположена между Лондон, Берлин и София. Обръщаме се 
с професионализъм, внимание и отдаденост към всеки проект. Независимо дали става 
въпрос за изработка на уебсайт или реализирането на рекламни кампании, ние работим 
с еднакво ниво на отговорност, лоялност и вкус към детайла. Гордеем се, че умеем да 
сътрудничим и комуникираме по най-добрия начин с нашите клиенти, вслушвайки 
се в техните желания. Стараем се да получават краен продукт, изцяло съобразен с 

индивидуалните им нужди, придавайки му капка от нашата дигитална магия.



Част от нашите партньори

Startup Компании, Международни и 
Български фирми

Нашите клиенти варират от големи компании до 
по-малки бизнеси и семейни фирми.  Всички те 
имат едно общо нещо помежду си - амбициозни 
планове и нужда от опитен партньор, който да 

ги осъществи.



Как помагаме на бизнеса?

Функционални. Адаптивни. Креативни.

През годините сме имали възможността да изработим много проекти на редица 
български и чуждестранни фирми. Имаме богат опит в развието на различни брандове 
в дигитална среда. Работили сме с много стартиращи, малки, средни и вече развити 
компании.  В създаването онлайн идентичност,  уебсайтове,  реклама в социални мрежи, 
реклама в Google, които са имали за цел да донесат стойност на бизнеса в дългосрочен 
план, строго интегрирани в цялостната им маркетингова стратегия. Нашият екип е тясно 
специализиран в дигиталната реклама на Е-commerce уебсайтове и анализа на данни, 
чрез който надграждаме и оптимизираме всяка наша кампания.  Чрез дългогодишния ни 
опит и познания носим увереност и доверие в нашите партньори, които от своя страна 

знаят, че няма нещо невъзможно, когато идва ред на нашия екип.



	 Изработка	на	корпоративен	уебсайт	на				 	
 Wordpress  

	 Изработка	на	онлайн	магазин	на	
 Wordpress / Opencart / Shopify 

	 Custom	уебсайт	

	 Архитектура	и	концепция
 
	 Уеб	дизайн	-	Responsive	design	(Mobile-First)
 
 User Experience

	 Индивидуални	функционалности

	 Инсталация	на	маркетинг	инструменти	за		 	
	 анализ	на	данни,	потребителско	поведение	и
	 реализирането	на	маркетинг	и	ремаркетинг			 	
	 кампании:
 
 Google	Analytics	tracking
	 Google	Tag	Manager	events
	 Facebook	Pixel	tracking
	 Remarketing	tags

	 Превод	на	сайта	на	чужди	езици

			 Базово	SEO

	 Тест	и	реализация	на	проекта

Изработка на уебсайт
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Услуги

Рекламни кампании
Създаване	 на	 индивидуален	 рекламен	 план	 за	 всеки	 бранд,	 спрямо	 бизнес	 и	
маркетинг	 целите	 му.	 Реализиране	 на	 рекламни	 кампании,	 които	 имат	 за	 цел	 да	
развиват	всяка	компания	в	дългосрочен	план,	поставяне	на	реалистични	и	измерими	
цели.	Ремаркетинг	кампании.

Анализ на конкуренция
Анализ	на	конкуренция.	Анализ	и	одит	на	всички	съществуващи	дигитални	канали.	

Създаване на съдържание и споделяне на публикации
Създаване	 на	 публикации,	 	 изграждане	 	 на	 план	 и	 	 последователна	 активност	
за	 редовни	 актуализации	 към	 аудиторията	 на	 даден	 бранд.	 Публикации	 са	
разпространявани	 в	 предварително	 уговорена	 времева	 рамка	 и	 анализирани	 за	
ефективност.		

Криейтив
Създаване	и	развитие	на	визуалното	представянето	на	всеки	бранд.	Следвайки	
фирмените	условия	и	изисквания,	изработваме	визуално	съдържание,	което	носи	
стойност.	Синхронизиран	дизайн,	спрямо	всеки	размер,	дигитален	или	медия	
канал.

Копирайтинг

Персонални	послания	и	статии,	адаптирани	с	маркетинговите	цели	на	всеки	бранд.	

Поддръжка на дигитален канали
Нашият	екип	може	да	проектира	вашите	социални	изяви,	и	да	ги	синхронизира	с	
вашата	марка	и	продукти.	Също	така	можем	и	да	ги	персонализираме,	за	да	съвпадат	
със	специални	промоции	или	сезони.

Създаване на кампания
Нашият	вътрешен	маркетинг	екип	може	да	планира	предстоящи	събития,	сезони,	
национални	празници,	за	да	ви	осигури	максимална	видимост.

Персонална комуникация
Отговаряне	на	въпроси	и	запитвания	на	ваши	потенциални	клиенти.

Социални мрежи
Управление и Реклама 

Дигиталните	канали,	без	които	съвременния	
бизнес	не	може!

Компаниите	 от	 всички	 сектори	 генерират	
значителни	 приходи	 и	 развиват	 своите	
брандове	чрез	Facebook,	Instagram	и	LinkedIn.

Вашият	бранд	използва	ли	социалните	
мрежи	по	най-ефективния	начин?

   
„Ако вашата организация все 
още не използва социалните 
медии, шансовете са скоро 
вашите конкуренти да ви 

задминат“

Facebook

Instagram

LinkedIn





Услуги

PPC кампании

Създаване	 на	 индивидуален	 рекламен	 план	 за	 всеки	 бранд,	 спрямо	 бизнес	 и	
маркетинг	целите	му.	Реализиране	на	рекламни	кампании	в	търсеща	и	дисплейна	
мрежа,	опция	за	Youtube	и	Gmail	реклама.	Ремаркетинг	кампании.

Анализ на конкуренция. 
Анализ	 на	 ключови	 думи,	 търсени	 от	 потенциални	 клиенти	 в	 органични	 или	
платени	резултати.	Анализ	на	потребителско	поведение.	

Криейтив

Създаване	и	развитие	на	визуалното	представяне	в	дисплейна	мрежа.	Следвайки	
фирмените	условия	и	изисквания,	изработваме	визуално	съдържание,	което	носи	
стойност.	Синхронизиран	дизайн,	спрямо	всеки	размер	и	кампания.

Копирайтинг

Персонални	послания	и	ясни	Call	To	Action	призиви.

Оптимизация, анализ и месечни доклади

В	края	на	всяка	седмица	или	месец	анализираме	свършената	работа	от	
нашия	екип	за	всеки	един	наш	партньор.	Изготвяме	доклади	и	репорти,	
които	да	визуализират	работата	ни.

Ние помагаме на вашия бранд да расте

Екипът	 ни	 може	 да	 реализира	 вашия	 проект	 и	 цели	 с	 допълнитени	
услуги:	 имейл	 маркетинг,	 видео,	 фотография,	 инфлуенсър	 маркетинг	 и	
консултиране.

Маркетинг в търсещи машини
Google реклама | SEO

Защото	второто	място	не	е	от	значение!

Без	 търсещите	 машини	 нашият	 свят	 би	
бил	различен.	Те	са	в	основата	на	добрия	
маркетинг	и	развитието	на	всеки	бизнес.

Вашият	бранд	използва	ли	Google	като	
основен	рекламен	канал?	

   
„Животът е като Google, 
ти просто трябва да знаеш 

какво търсиш.”

Google 





+359888252679

office@marketiseme.com

Готови ли сте да работим заедно?

www.marketiseme.com
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