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SEO услуга



Защо бизнесът иска SEO услуги?

Бизнесът поръчва SEO услуги за да печели повече. 

Бизнесът като цяло никога не е против «за пари» «да «купи повече пари».`



Какъв продукт в сферата на SEO услугите получава 
бизнесът, обръщайки се към агенцията?

В зависимост от опита, всяка агенция предлага различни продукти като SEO услуга. 

Всички тези продукти най-често се наричат еднакво - SEO, «SEO оптимизация», 

«оптимизация на сайта за търсачки». Но самите продукти се различават с целите си, 

начина на работа, комплекс задачи.  

Netpeak независимо от схема ценообразуване предлага продукт [SEO 2.0], който е 

уникален на пазара и напълно отговаря на стратегиите за развитието на търсещите 

машини и техните препоръки.



Какви продукти в сферата на SEO услуги присъстват 
на пазара?

За удобна диференциация на продуктите в сферата на SEO услугите ще ги разделим 
условно на 2 типа: 

1. [SEO на миналото]. 
2. [SEO на настоящето]. 

На пазара на SEO услугите продуктите от тип [SEO на миналото] все още са доста 
популярни. 
Нека разгледаме основните различия между тези два типа продукти.



Како прави агенцията, предлагаща [SEO на миналото], 
със сайта на клиента за постигане на целта?

Работата на агенцията, предлагаща [SEO на миналото], се състои в това да 

подобри позициите на сайта на клиента по предварително определени фрази. 



Защо не може да се работи, поставяйки си за цел «да 
подобрим позициите на сайта на клиента по 
предварително определени фрази»?

За да отговорим на този въпрос е достатъчно да знаем позицията на търсачките:



Какво прави агенцията, предлагаща [SEO на 
настоящето], със сайта на клиента за постигане  
на целта?

Работата на агенцията предлагаща [SEO на настоящето], се състои в това да 

подобри видимостта на сайта* на клиента в ниши, на които той наистина отговаря 

в очите на клиента, от гледна точка на алгоритмите на търсачките. 

*Видимост на сайт - показател, който е пропорционален на броя и популярността на ключовите фрази, по които може да откриете сайта в резултатите от 
търсенето. Това означава, че колкото повече ключови фрази са в топа и колкото са по-популярни тези търсения, толкова по-висока ще е видимостта на сайта. 
Сам по себе си този показател под формата на число или процент не носи особенна полезност. Но с помощта на видимостта, може да сравняваме сайтове-
конкуренти помежду си.



Към кого е насочена работата в [SEO на миналото]  
и [SEO на настоящето]?

В [SEO на миналото] основна грижа - работа с търсачката. 

Ползваемост на сайта и ползите от него отиват на заден план. 

В [SEO на настоящето] се работи за посетителите на сайта. 

В този случай до колкото е възможно се изпълняват препоръките на търсачката.



Какви действия включва продуктът [SEO на 
миналото]?

1. Подбор на определени ключови фрази. 
2. Създаване на SEO текст с тези фрази. 
3. Извършване на лека вътрешна оптимизация. 
4. Използване на автоматична/полуавтоматична външна оптимизация, т.е. 

закупуване на връзки.



1. Задълбочено проучване на семантиката на проекта: влияние върху структурата 

на сайта, създаване на нови целеви страници за малки групи от ключови фрази. 

2. Технически одит на сайта. 

3. Работа с контент фактори: 

  3.1.   Задаване на насоки за създаване на съдържание. 

  3.2.   Увеличение на релевантността на целевата страница по отношение на 

ключовите фрази.

Какви действия включва продуктът [SEO на 
настоящето]?



Какви действия включва продуктът [SEO на 
настоящето]?

4. Контрол на причините за технически грешки на сайта и решения. 

5. CRO (Conversion Rate Optimization). 

6. Органичен линкбилдинг.  

7. Одит на външнa линк маса. 

8. Работа с бизнес фактори. Добавяне на необходимите «маркери», които се взимат 

предвид от търсачката.



Какви действия включва продуктът [SEO на 
настоящето]?

9. Работа с поведенчески фактори. 

10. Работа със социални фактори - социални сигнали. 

11. Задаване на насока на развитието за маркетинг екипа (или собственика) на 

интернет-проекта с оглед развитието на сайта. 

12. Анализ чрез системи за уеб анализ, дефинирани KPI и ROI.



Продукт  
[SEO 2.0]



Какво е [SEO 2.0]?
[SEO 2.0] – това е уникален продукт на Netpeak. 

[SEO 2.0] = [SEO на настоящето] + [Допълнителни ценности на Netpeak] 

[Допълнителни ценности на Netpeak] = [Унифицирани действия за увеличаване на 
продажбите] + [Подобряване на условия за работа на клиента] + [бранд Netpeak]



++ +

=



1. [SEO на настоящето] – това е:
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=
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2. [Унифицирани действия за увеличаване на 
продажбите]:

[Унифицирани действия за увеличаване на продажбите] - това са 100%  
проверени «комплексни практики» за подобряване на бизнеса на клиента. 

Ние «запаковаме в кутия» добрите практики, които след това разопаковаме върху 
бизнеса на клиента. 

Например в рамките на [SEO 2.0] нашите специалисти 
предоставят изчерпателна информация за организация  
на работата на копирайтинг отдела от страна на клиента.



++ +

=



3. [Подобряване на условия за работа на клиента]:



++ +

=



[Бранд Netpeak] – това са онези принципи за работа, които растяха с нас от 2006 година  
и се превърнаха в неразделни свойства на нашите услуги: 

1. ROI-ориентация. 

2. Съвременна и оптимизирана организация на труда. 

3. Отработени бизнес процеси. 

4. Автоматизация. 

5. Опит. 

6. Прозрачност. 

7. Синергия на специалистите. 

8. Постоянно обучение на специалистите. 

9. Мащабен ефект. 

10. Системен подход. 

[Бранд Netpeak] – това е онлайн маркетинг за бизнеса.

4. [Бранд Netpeak] – това са:



[SEO 2.0] 
единствено правилен за бизнеса 
продукт на пазара на SEO услугите



Netpeak не правят SEO. 
Netpeak правят [SEO 2.0].

[SEO 2.0]



Три примера за 
ефекта от продукта 

[SEO 2.0]



Тематика: мебели и стоки за домакинството 
Регион: РусияОнлайн магазин



Услуги за създаване на лога за малъки среден 
бизнес (Start-Up) за англоезичния пазар.

Работа по [SEO] – от октомври 2011



Тактически цели: продажби, увеличение на количеството изработени лога. 
Стратегически цели: да стане лидер в ниша “изработка на лого”.

Вътрешни рекламни инструменти, които използвахме:

Netpeak Checker
Инструмент за масови анализи  
и сравнение на сайтове.

Netpeak Spider
Инструмент за задълбочен 
анализ на вътрешно SEO.

Камасутра
Вътрешна услуга на Netpeak  
за автоматично определяне на  
видимостта на сайта в търсачките.

Аудитка
Вътрешна услуга на Netpeak  
за вътрешни SEO анализи.

Външни рекламни инструменти, които използвахме:

Контент маркетинг, блогинг, външен копирайтинг, маркетинг в социални медии, поддръжка.



Увеличаване на не брандови органичен трафик от 0 на 137 хиляди на месец. 

Увеличаване на конверсиите от не брандовия органичен трафик от 0 на 30 хиляди на месец. 

Увеличаване на брандовия трафик от 0 на 3 хиляди на месец. 

Създадени повече от 500 хиляди лога до момента от създаването на услугата. 

Създадени са мултиезични и мултирегионални версии за рускоговорящите, японско 
говорящите и испанско говорящите региони.

Благодарение на нашето 2 годишно сътрудничество:



Car Rentals Market

Популяризиране на коли под наем

Таргет:  
   САЩ 
   Канада

Работа по проекта от юни 2013 до декември 2013



Благодарение на нашето 5 месечно сътрудничество:

Вътрешни рекламни инструменти, които използвахме:

Netpeak Checker
Инструмент за масови анализи  
и сравнение на сайтове.

Netpeak Spider
Инструмент за задълбочен 
анализ на вътрешно SEO.

Камасутра
Вътрешна услуга на Netpeak  
за автоматично определяне на  
видимостта на сайта в търсачките.

Аудитка
Вътрешна услуга на Netpeak  
за вътрешни SEO анализи.

Външни рекламни инструменти, които използвахме: 
           Контент маркетинг, линкбилдинг, външен копирайтинг.

Увеличаване на не брандови органичен трафик от 510 до почти 8000 посетителя на месец (или 1448.63%). 

Увеличаване на броя на взаимодействия при избор на кола от 0 на 1300 за месец. 

След създаването на полезно съдържание, броят на преглеждани страници за посетител се увеличи  

от 1,100 до 10,600 за месец (или 793,81%).



[SEO на миналото] 
vs 

[SEO на настоящето] 
в детайли



Еволюцията на SEO

[SEO на миналото] [SEO на настоящето]



[SEO на миналото]

Оптимизация 
Линкове 
SEO текст 
Позиции



• премахване на дублирано съдържание 

• увеличение на релевантността на съдържанието 

• корекция на очевидни технически грешки

[SEO на миналото]

Оптимизация



• точни срещания на ключовата дума във временни връзки 

• точни срещания на ключовата дума в постоянни връзки 

• «разводняване» 

• предпочитание на временни връзки (линк борси)

[SEO на миналото]

Линкове



1. Нечетливи: 

Текстовете са написани за търсачките. Четливостта в този случай не е от 

значение. 

2. Не носят полезен смисъл: 

Основната цел на тези текстове е да има желаните ключови думи. Текстовете 

написани за тази цел, по-рядко отговарят на въпроси и за потребителите това 

изглежда като «боза».

[SEO на миналото]

SEO текстове



Текст для поисковых роботов:

[SEO на миналото]

SEO текстове



1. Работа за позиции в топ 10 от резултатите на търсачката. 

2. Работа с ограничен списък от ключови думи, което само по себе си не е 
естествено. 

3. Основни KPI: позиции. 

Прави се постоянно наблюдение на позициите, въз основа на което се прави 
заключение за успеха на класирането: 

• топ-1 – отлично 

• топ-3 – добре 

• топ-10 – нормално 

• > топ-10 – лошо 

• > топ-50 – много лошо

[SEO на миналото]

Позиции



[SEO на настоящето]

Оптимизация+ 
Органичен линкбилдинг 
Съдържание+ 
KPI, ROI 
Семантика+ 
Контрол на технически грешки 
CRO 
Одит на външни фактори 
Бизнес фактори 
Поведенчески фактори 
Социални сигнали 
Съвместна работа (клиент + агенция)



Работата по вътрешната оптимизация се увеличи в пъти, а нейното значение в 
успешното развитие на ROI се е увеличило значително.  

В [SEO на настоящето] се основават на принципа че, не е достатъчно да се направят 
базовите неща по сайта и да се надяваме на външни фактори (линкове), както в  
[SEO на миналото]. 

[SEO на настоящето]

Оптимизация+



[SEO на настоящето]

Оптимизация+

В допълнение към базовата оптимизация от [SEO на миналото] техническия одит  
на [SEO на настощето] включва следните действия: 



От точни срещания на думите в препратките - към естествени препратки:

[SEO на настоящето]

Organic linkbuilding



[SEO на настоящето]

Organic linkbuilding
Линкове+



Динамика на разходите за линкове в областта на SEO услугите:

[SEO на настоящето]

Organic linkbuilding

Динамика на разходите за органичен линкбилдингДинамика на разходите за покупка на линкове

[SEO на миналото]

[SEO на настоящето]

[SEO на миналото]

[SEO на настоящето]



Преминаване към ново ниво на 
информативност и визуализация 
на текстовете на читателя:

[SEO на настоящето]

Съдържание+



Текст за жив човек, а не за търсачки:

[SEO на настоящето]

Съдържание+



Увеличение на релевантността на целевите страници по отношение на ключови фрази:

[SEO на настоящето]

Съдържание+

Бал ЕзикВила
За повишаване на 
релевантността на страницата 
даваме да се разбере, че ние 
говорим за увеселение, а не за 
сбор на оценки.

За повишаване на 
релевантността на страницата 
даваме да се разбере, че ние 
говорим за къща, а не за 
инструмент за събиране на сено. 

За повишаване на 
релевантността на страницата 
даваме да се разбере, че ние 
говорим за изучаване на чужд 
език, а не за органа в устата. 



Задаване на насока за създаване на съдържание:

[SEO на настоящето]

Съдържание+

+



Динамика на разходите за създаване на съдържание в сферата на SEO услугите:

[SEO на настоящето]

Съдържание+

[SEO на миналото]

[SEO на настоящето]

Динамика на разходите за копирайтинг



1. Конфигуриране на автоматично проследяване на различни стандартни KPI във 
всеки един интернет проект и индивиуални с оглед на спецификата на конкретен 
проект. 

2. Ясен и стратегически план за работа, насочен към подобряване на конкретни KPI.

[SEO на настоящето]

KPI, ROI



Еволюция на целите:

От позиции в [SEO на миналото] Към продажби в [SEO на настоящето]

[SEO на настоящето]

KPI, ROI



Уеб анализ: 

1. Определяне на най-ефективните канали за привличане на трафик. 

2. Проследяване на подпомогнати реализации. 

3. Проследяване на поведенческите фактори с помощта на топлинни карти. 

4. Анализ на социалните сигнали. 

5. Анализ на потребителите, които използват сайта през мобилни устройства. 

6. E-commerce анализ.

[SEO на настоящето]

KPI, ROI



Задълбочено проучване на семантиката на проекта: 

1. Влияние върху структурата на сайта. 

2. Създаване на нови целеви страници за малки групи от ключови фрази.

[SEO на настоящето]

Семантика+



Увеличение на количеството ключови фрази за класиране. 
От десет фрази до хиляди и десетки хиляди ключови фрази.

[SEO на настоящето]

Семантика+



Контрол на причините за технически грешки на сайта и решения. 

В [SEO на настоящето] е реализиран автоматичен контрол на различни фактори на 
целевата страница, некоректна промяна или неизправност на които води до намаляване 
на видимостта на интернет проекта в търсачките: 

1. Промяна или изтриване на мета данни от целевите страници. 
2. Премахване на целевите страници. 
3. Затваряне за индексация на целеви страници, които трябва да бъдат отворени. 
4. Контрол за преоптимизация на заглавията на целевите страници. 
5. Контрол на наличието на целевите страници в индекса на търсачките. 
6. Контрол на работоспособността на сайта. 
7. Контрол на десетки други малки грешки на целевите страници, засягащи видимостта* 

на интернет проекта в търсачките.

[SEO на настоящето]

Контрол на техническите грешки



CRO - conversion rate optimization 

Всяка стъпка на потребителя на сайта може да увеличи печалбите от търговска 

дейност.  

За да се постигне това, трябва да се работи за подобряването на конверсиите. 

В рамките на [SEO на настоящето] се провеждат редица мероприятия с цел 

увеличаване на процента реализации. 

Например: 

1. Оптимизиране на целевите страници за хора. 

2. Анализиране на поведението на потребителя. 

3. Вътрешна линк-структура на препоръчани продукти за увеличаване на продажбите.

[SEO на настоящето]

CRO



1. Определяне на качеството на външната линк маса на проекта. 

2. Определяне на част от външната линк маса, от която е необходимо да се 

отървем. 

3. Анализ на успешните линк-стратегии на конкурентите и определяне на най-

успешните. 

4. На база получените резултати - разработка на стратегия за работа с външни 

фактори на анализирания проект. 

5. Премахване на наказания на търсачките, ако проектът има такива.

[SEO на настоящето]

Одит на външни фактори



1. Анализиране и определяне на транзакционни съставки на ключовите фрази и 

формиране на подходяща стратегия за оптимизация. 

2. Определяне и подобряване на факторите за вътрешна оптимизация, оказващи 

влияние върху бизнес фактори за класиране. 

3. Работа за подобряване на описанието на продуктовите страници. 

4. Изготвяне на препоръки за създаване на нови категории и групи от стоки. 

5. Работа за подобряване и допълване на информацията необходима за проекти в 

сферата на електронната търговия. 

6. Увеличаване на популярността на бранда. 

7. Продуктов анализ: препоръки за сортиране на продуктите в категории, 

алгоритъм за търсене на подобни продукти.

[SEO на настоящето]

Бизнес фактори



Работа с поведенчески фактори:

[SEO на настоящето]

Поведенчески фактори



Анализ на дизайна и оптимизация на структурата на сайта:

[SEO на настоящето]

Поведенчески фактори



Работа със социални фактори: 

1. Разпространение на информация в социалните мрежи: 

• Google+ 

• Facebook Share 

• Споделяне в Pinterest, Linkedin 

• и други 

2. Оценяване на съдържанието в социалните мрежи: 

• Google+ 

• Facebook Like 

• Pin 

• и други

[SEO на настоящето]

Социални сигнали



При поръчка на [SEO настоящего] 
клиента трябва да бъде готов, че самият 
той ще има доста сериозна работа. 
Клиента трябва да бъде подготвен, че 
специалистите ще го гонят за реализация 
на задачите по развитието на интернет 
проекта на клиента.  

В допълнение, продуктите като [SEO на 
настоящето] предполагат задаване на 
насоки за развитие на сайта за маркетинг 
екипа на проекта (или собственика на 
бизнеса). 

[SEO на настоящето]

Съвместна работа (клиент + агенция)



Собствениците на бизнеса трябва да оптимизират бизнес процесите 
си за да получат максимален ефект от [SEO на настоящето].

[SEO на настоящето]

Съвместна работа (клиент + агенция)



Еволюцията на инициативата: 

В [SEO на миналото] можем да действаме самостоятелно. 

В [SEO на настоящето] – се изисква активното участие на клиента. 

Без инициатива от страна на агенцията и активност от страна на клиента няма да има резултат!

[SEO на настоящето]

Съвместна работа (клиент + агенция)



Защо в SEO е важен ентусиазъм от страна на агенцията?  

Обикновенно SEO консултацията в повечето случаи е безполезна - тук се среща 
фитнес синдрома: Клиента разбира, че има нужда да развива своя бизнес, но той 
разбира, че повечето неща трябва да извършва сам и ентусиазъма на клиента може 
да се загуби. 

Възможно е клиента да продължи да плаща месечните си разходи за работата, а SEO 
специалистите да се опитват да направят нещо, което им позволява да «не тормозят», 
обаче ефективността от подобни действия не е висока. 

Тези, които искат да предлагат добър SEO продукт, трябва да се държат като треньор 
във фитнес зала: Не само да казва на клиента «Какво да прави», но също така да 
следи и за изпълнението на тези препоръки.

[SEO 2.0] – това е продукт с ентусиазъм.

[SEO на настоящето]

Съвместна работа (клиент + агенция)



Колко време е необходимо за да получа първите 
резултати от оптимизацията



Дял на ръчната работа



[SEO 2.0] – основният продукт на Netpeak. 

[SEO 2.0] съдържа [SEO на настоящото], 
но включва много повече.



[SEO 2.0] = [SEO на настоящето] + 
[Унифицирани действия за увеличиние на 
продажбите] + [Подобряване на условия 
за работа на клиента] + [бранд Netpeak]



Как стигнахме до разработване на продукт [SEO 2.0]?



Продукт [SEO 2.0] не би се появил без присъствието на SEO-аналитици и изучаването на 
алгоритмите на търсачките.   

Например, нашите специалисти са създали следните алгоритми: 

1. Инструменти за сравняване на сходството на текст въз основа на техните ниши.  
2. Определяне на нивото транзакционност на ключови думи. 
3. Алгоритъм за класификация на страници (магазин (продуктова страница, листинг или 

информационна) или чисто информационна). 
4. Инструмент за определяне на думи, които биха характеризирали дадена стока или 

услуга.  
5. Проверка на фактори, които влияят на релевантността на текста.

От магия и шаманството към научния подход



1. Скрит партизански маркетинг. 

2. Стандартизирани персонализирани тригерни бюлетини. 

3. Организация на работата на копирайтинг отдела от страна на клиента. 

4. Инструменти за електронна търговия. 

5. Инструменти за генериране на лийдове.

[Унифицирани действия за увеличиние на продажбите]



Клиентски профил Netpeak

[Подобряване на условия за работа на клиента]

С помощта на Клиентския профил  
Netpeak научавате цялата информация  
за състоянието на проекта, отчети и  
получавате достъп до различни  
необходими статистики. 

Основната цел на Клиентския профил  
е да дава възможност на клиентите да  
проследяват постигането на KPI 
(Ключови показатели на ефективността)  
и да получават коментари от 
специалисти, които съдържат информация  
за текущото състояние на работата.



Цялата работа по оптимизацията е фокусирана към печалбата на бизнеса на клиента, 

а не - към постигане на маловажни показатели.

[Бранд Netpeak] – ROI-ориентация



1. Изискана многофакторна система за стимулиране на специалистите. 

2. Система с вътрешни стандарти, която помага за предотвратяване на грешки         

в популяризирането на бизнеса поради наличието на човешкия фактор. 

3. Ненадминат «Панел за Управление на Проекти» собствена разработка.  

4. Всички данни по проекта са събрани на едно място. Специалистите не губят 

време по проекта за да намерят правилната информация. 

5. Task-мениджър «Планфикс». 

6. Времето прекарано в работата по проекта се изразходва възможно най-

ефективно за да донесе очаквания резултат. 

7. Допълнителен контрол за изразходваното време на специалистите (система 

Yaware).

[Бранд Netpeak] – съвременна и оптимизирана 
организация на работата 



Допълнителни ценности Netpeak: наши клиенти



Допълнителни ценности Netpeak: рейтинги



Допълнителни ценности Netpeak: сертификация



1. Използването на технологии позволява значително да се увеличи ефективността 

на SEO оптимизацията и намалят ненужните разходи за бизнеса.  

2. Всички наши вътрешни разработки позволяват ефективна работа за резултат, а не 

извършване на монотонни действия за всеки проект. 

3. Система за мониторинг позволява бързо реагиране при грешки, което позволява 

своевременно да отстраним дори и критични грешки по интернет проекта. 

 3.1. Контрол на технически грешки на целевите страници. 

 3.2. Мониторинг на състоянието на домейна и своевременно известие 

        необходимо за подновяване на домейна. 

 3.3. Контрол за оптимизация на изображенията на сайта. 

 3.4. Контрол за коректност на YML-файл за онлайн магазин. 

 3.5. Контрол за налични ръчни наказания от Google.

[Бранд Netpeak] – автоматизация



[Бранд Netpeak] – автоматизация

Prodvigator – уникален инструмент за 
анализ на конкуренцията за SEO и PPC 
специалисти. Каква е неговата 
уникалност? Това е единствения 
инструмент с база данни от ключови 
думи със статистика търсения и 
конкуренция в даден регион. В 
момента базата данни съдържа 11 
милиона търсени фрази и 39 милиона 
домейни, които са открити главно от 
български, руски, украински и 
казахстански търсачки, както и 95 
милиона подсказки от търсенията. www.prodvigator.bg

http://www.prodvigator.bg


Инструменти за [SEO 2.0] - разработки от агенция Netpeak:

Аудитка
Анализ на вътрешна SEO оптимизация 
на сайтове

Сибир
Автоматизаця на SEO оптимизация

IfTheyCall
Проследяване на обаждания  
с помощта на промо-кодове 
в сайта

LTV-калькулятор
Оценка на бъдещата печалба

[Бранд Netpeak] – автоматизация



Инструменти за [SEO 2.0] - разработки от агенция Netpeak:

Netpeak Spider
Задълбочен анализ на вътрешната  
SEO оптимизация

Netpeak Checker
Масов анализ и сравнение  
на сайтове

Netpeak SERPer
Определяне на позиции на  
сайтове в търсачките

Камасутра
Автоматично определяне на  
видимостта в търсачките

[Бранд Netpeak] – автоматизация



Редица скриптове за подобряване на вътрешната оптимизация:

[Бранд Netpeak] – автоматизация



1. Опитът ни в работата ни позволява ефективно да постигнем резултати за бизнеса 

всякакъв размер. 

2. Нашият опит в работата с международни проекти ни позволява да постигнем 

необходимите резултати за бизнеса във всяка точка на света. 

3. Опитът ни с големи проекти и почти всички съществуващи тематики ни 

ползволява да се справим със задачите от всяка сложност.

[Бранд Netpeak] – опит



1. За да се постигнат максимални резултати за бизнеса в работата по проекта винаги 

могат да бъдат добавени допълнителни специалисти. 

2. За големи проекти сме създали специални отдели, които включват специалисти   

от различни профили, за да се постигнат максимални резултати по проекта. 

3. Непрекъснати обучения в съвкупност с редовни сертификации създават 

специалисти от висока класа. 

[Бранд Netpeak] – синергия от специалисти



1. Затворен форум за обмяна на знания. 

2. Ежеседмичен SEO-«pecha-kucha» с размяна на опит и казуси сред 

професионалистите. 

3. Посещения на тематични семинари и конференции 

4. Образователен център Netpeak и сертифициране на специалисти за подобряване 

на нивото и «напомпване» на уменията.

[Бранд Netpeak] – постоянно обучение на специалисти



Ние разполагаме с база данни от 15 милиона домейна в BG, RU, UA и KZ сегменти. 

Виждаме 5 милиона търсения и 95 милиона подсказки при търсене. 

Повече от това знаят само Google и Яндекс.

[Бранд Netpeak] – ефектът на мащаба



1. Отдел Разработка на вътрешни услуги - разработва услуги и приложения, които 
автоматизират или правят възможна определена работа на SEO специалистите. 

2. Отдел Уеб разработки - реализира SEO одити на клиентски проекти. 
3. Отдел Линкбилдинг и Партизански маркетинг - отговаря за органичен линкбилдинг 

и партизански маркетинг. 
4. Отдел копирайтинг - отговорен за писане на текстове за оптимизиране на 

целевите страници на проекта и за изграждане на копирайтинг отдела от страна 
на клиента. 

5. Отдел SEO аналитици и технологии - проследява тенденциите в оптимизацията на 
сайтове и разработва нови технологии. 

6. SEO отдел за работа с клиенти - професионалисти, които директно отговарят за 
интернет проекта на клиента.

[Бранд Netpeak] – системен подход



SEO за бизнеса
[SEO 2.0]      
SEO за бизнеса
[SEO 2.0]      



Благодарим ви за вниманието!

SEO и PPC за бизнеса

http://netpeak.net/

