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Netpeak
Не е просто агенция, а начин на живот и на мислене.
Netpeak™ — една от най-големите онлайн маркетинг агенции в Източна Европа.
Основни направления на работата на агенцията: оптимизация на сайтове и
онлайн реклама. Сред нашите клиенти можете да откриете множество портали,
онлайн магазини, UGC проекти - най-популярните сайтове в техните ниши. Ние
класираме не сайта, а бизнеса на клиента. Нашата цел е да докараме бъдещи
клиенти на бизнеса, а не само трафик. Това е съществената разлика в подхода ни
към работата в сравнение с повечето агенции за онлайн маркетинг в Източна
Европа.

Нашите услуги
Оптимизация на сайт

Оптимизираме сайтове с цел ръст на бизнеса и печалба, а не позиции в резултатите от
търсенето. Успяхме да го направим над 1000 пъти заедно с наши клиенти за техния онлайн
бизнес: корпоративни сайтове, онлайн магазини, сайтове за услуги, онлайн медии. Работим по
собствен алгоритъм за оптимизация на сайтове за търсачки и го наричаме [SEO 2.0].

Онлайн реклама

Доставяме търговските съобщения от брандове в отговор на търсене на целева аудитория.
Използваме широк спектър от инструменти за онлайн реклама за взаимодействие с нужния
потребител в нужното време. Работим с всички етапи от фунията на продажби: от
информираност до повторна покупка. Оптимизираме по показатели като CPL, CPA, CPO, ROAS,
ERS.

CRM-маркетинг

Помагаме да комуникирате със своята аудитория и клиенти с помощта на email, messenger и
push известия: системно, персонализирано, ефективно. Работим върху увеличение на
продажбите, ръст на средната стойност на поръчката, повторни транзакции и лоялност.
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ЗА NETPEAK

14
3 000+
200+
8
100+
1500+
350+
1400+

години работа за резултат
успешни проекти
сертифицирани специалисти
офиса в 5 държави
отзиви от доволни клиенти
публикации в блога на Netpeak
публични лекции на профилни
събития
онлайн магазини увеличават
продажбите си благодарение на
нашата работа
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Нашата история
2006

Създаване на Netpeak

2007

Отваряне на първи офис в Одеса, Украйна

2008

Отваряне на офис в Самара, Русия

юни
2009

Официално регистрирана търговска марка Netpeak™

август
2009
ноември
2009

Откриване на офис в Киев, Украйна
В Netpeak се появява клиент номер 300

2010

Появява се отдел за SEO анализи

юли
2011

Netpeak организира първата си конференция за онлайн маркетинг
"8Р" в Украйна

септември
2011

2012
юли
2013

При нас идва 500-ният клиент
Стартирахме практиката за обучение и сертифициране на
служителите.
Екипът ни се състои от 100 човека

ноември
2013

Успешно проведохме първата конференция за онлайн реклама
Online Advertising в Украйна

октомври
2014

Алмати е домакин на нашата първа кейс-конференция: «Online
Advertising: Платена онлайн реклама PPC и SEO за бизнеса»

ноември
2014

Netpeak излезе на български пазар като се обедини с българската
SEO агенция Optimization.bg

февруари
2015

Официално влязохме на пазара в САЩ, след като отворихме нашия
офис в Ню Йорк
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юни
2015
октомври
2015

В света вече има 200 нетпикъри
В България стартира Образователният център на Netpeak безплатни курсове за SEO и онлайн реклама

ноември
2015

Официално обединихме нашата агенция и нейни разработки в едно
общо семейство под името Netpeak Group

декември
2015

Serpstat (наша разработка за SEO специалисти) привлече 250 000$
от инвестиционната компания Digital Future за разширяване на
функционалността на услугата и навлизане на нови пазари

април
2016

В Netpeak се роди още един продукт – агенцията за организиране на
ивенти Octopus Events

април
2016

Netpeak организира първата в България конференция за SEO и
онлайн реклама Online Advertising

април
2016

Спечелихме 1-во място в категория «SEO агенция» в конкурса Evolution Awards 2016, организиран от Forbes Bulgaria

октомври
2016

Екипът на Netpeak е в тройката на най-добрите в конкурса Game on
от Google

февруари
2017

Успешно преминахме сертификация от Яндекс

юни
2017

Агенция Netpeak, представена от Геннадий Воробьов, стана част от
Управителния Съвет на IAB Bulgaria

октомври
2018

Блогът на Netpeak България беше удостоен с награда за най-добър
блог в конкурса "Сайт на годината"

ноември
2018
март
2019
ноември
2019
юли
2020

Netpeak България е асоцииран член на Българската Екомерс
Асоциация - БЕА
Netpeak беше включена в класацията Bulgarian Silicon Valley за найголемите дигитални агенции в България
Netpeak вече официално е част от CEE Digital Alliance
Netpeak е Facebook Marketing Partner
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Нашата Мисия
Мисията на Netpeak е на няколко нива. Идеите са изброени от прости към сложни — от първо до
пето ниво. Да се постигне 5-то ниво — не е толкова лесна задача.

Да се стигне от третия свят в първия в рамките на едно
поколение, без да се променя географско местоположение.
Промяна на манталитета: да се развие желанието и
способността за действие и постигане на резултат.
Вдъхновяване на околните с дейността на Netpeak в борбата
срещу неефективността, баналността и глупостта.
Развитие на малкия и среден бизнес в страната.

Генериране на печалба за клиентите на Netpeak.

7 ценности на екипа в Netpeak
Насоченост към резултат
Важен е резултатът на работата ни. Не
процесът, а резултатът.

Правило за четири "само"

Постоянно развитие
Никога не стоим на едно място - насочваме
се към нови постижения, знания, резултати.

Инициативност

Самоорганизираност, Самостоятелност,
Самообучение, Самомотивация.

Проявяваме инициатива във всичко: от
работата по проекта до процесите, които
трябва да се променят и подобрят.

Честност и отвореност

Отборен дух

Силата е в истината. Грешки може да приемем
и да ги коригираме. Лъжата няма оправдание.

Нашият общ успех зависи от духа на екипа,
взаимопомощта, сплотеността,
доброжелателната атмосфера. Ние сме силни
сами, но заедно сме непобедими.

Позитивно отношение към живота и
работата
Работата трябва да бъде удоволствие!

Безплатна платформа за дигитализация и развитие на
малкия бизнес
Какво получават участниците?
1. Консултации за ефективно управление на рекламни кампании.
2. Специални предложения от нашите партньори.
3. Закрити бизнес срещи, уебинари и семинари.
4. Затворена Facebook група с ментори и специалисти.
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cluster.netpeak.bg

Netpeak конференции
Следвайки мисията на компанията, подпомагаме развитието на пазара като организираме
конференции за онлайн маркетинг в различни държави.

Online Advertising
bulgaria.oaconf.com

Online Advertising е конференция на високо ниво,
посветена на дигиталния маркетинг. Съдържа 3
паралелни направления, насочени към специалисти
в рекламата и SEO, представители на бизнеса,
собственици на онлайн магазини и мобилни
приложения. Провежда се ежегодно от 2013 в
България, Украйна и Казахстан.
В България са проведени 3 конференции в
класическия формат с над 300 участници и 4
конференции с live излъчване с над 500 зрители.

8P
8p.ua

Моделът 8P е основен елемент на всяка бизнес
стратегия: Рroduct, Рrice, Place, Рromotion, Physical
evidence, Processes, People, Partners. Конференцията
е посветена на всички компоненти от модела,
разнищвани от авторитетни маркетолози и
собственици на успешни бизнеси.
Традиционно се провежда всяка година в Одеса от
201 1. Това е най-мащабната конференция на
Netpeak, която събира над 1000 участници от
различни държави.

SaaS Nation
saas-nation.com

Eдинствена конференция в Украйна, посветена
на SaaS бизнеси с практическа насоченост:
полезни и практически приложими трикове в
маркетинга, продажбите, анализа и customer
success за растежа на ARR и развитието на
продуктовите компании като цяло.
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С кого постигнахме резултат

Защо избират точно нас?
Ориентираме се към положителен ROMI
Ние веднага говорим за риска от прилагането на един или друг маркетинг инструмент и ако е
очевидно, че нашите услуги не са рентабилни — отказваме се от проекта.

Снижаваме рисковете
Имплементираме система от KPI още от горните нива на фунията на продажби. Предлагаме
решения за контрол на служители по продажби. Правим редовни проучвания на макропоказатели
на пазара и конкуренти.

Увеличаваме ефективността
Не губим времето на своите специалисти с това, което може да бъде автоматизирано с помощта на
собствени разработки и външни технологии. Непрекъснато ускоряваме работата си като запазваме
цената на час и качеството на извършените дейности. Тоест получавате повече за същите пари.

Правим работния процес прозрачен
Яснота. Фиксация на всички уговорки за срокове и план на работа. Ясни KPI.
Редовност. Редовна комуникация и отчетност. Срещи на клиента и екипа с ясни продължителност
и резултат.
Контрол на качество. Регламентирани чек-листове, разпределяне на екипи, проверка на работата
на специалисти от тим лидер, автоматизирани системи за проследяване на технически грешки.
Честност. Ако нещо не работи, казваме го. Веднага.
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Отзиви за нашата работа

Netpeak Bulgaria получи 31 видео отзива от клиенти за съвместната ни работа.
Всички отзиви са достъпни в страницата netpeak.bg/clients/#type=video

При съвместната работа между Orange center и Netpeak срещнахме коректно и
отговорно отношение от страна на целия екип, като всички задания се изпълняваха в
срок и с необходимия професионализъм.
Елена Кисьова, Ръководител отдел "Онлайн продажби и маркетинг"

Cashcredit.bg започна работа с Netpeak България през 2016 година, във връзка с
належащата SEO оптимизация на сайта. За времето на общата ни работа ние
заложихме различни цели и насоки за това към какво се стремим и какво искаме да
постигнем. В резултат на техните услуги, ние преизпълнихме своите KPIs, което
надмина нашите очаквания. Високото ниво на професионализъм на екипа,
постоянната комуникация между двете страни и резултатно ориентираната стратегия,
спомогнаха за това да бъдат спазени както планът, така и поставените срокове.
Димитър Димитров, Маркетинг Директор

Благодарение на съвместната ни работа с Netpeak успяхме да преминем и през това
предизвикателство и не само запазихме позициите си, но дори ги подобрихме.
Успоредно с това, за времето на общата ни работа, ние заложихме различни цели и
насоки за това към какво се стремим и какво искаме да постигнем за голяма част от
сайтовете в портфолиото на Инвестор Медия Груп.
Жени Стоянова, Оперативен директор
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Наши сертификати и награди
Netpeak — онлайн маркетинг агенция №1 за SEO и онлайн реклама в България,
Украйна, Русия и Казахстан според класациите:

Финалист в категория
Best SEO Campaign в
EU Agency Awards

1-во място в категория
SEO агенция в
конкурса от Forbes

2-ро място в категория
«Сложен за реализация
проект»

1-во място в
класацията Award.kz

1-во място в класацията
на медийни агенции в
Украйна

2-ро място в класацията
на дигитални агенции в
Украйна

Най-добра SEO агенция
за 2018 в Русия

1-во място сред PPC
агенции в Казахстан

1-во място сред SEO
агенции в Казахстан

1-во място сред PPC агенции в 1-во място сред SEO
Украйна (Рейтинг Рунета, 2016) агенции в Украйна

Netpeak е в ТОП-100
на руския Digital

Финалист на Google
Premier Partner Awards

10-то място в класацията 8-мо място в класацията
на медиа агенции в
на digital агенции в Русия
Украйна

1-во място сред PPC
агенции в Украйна

Netpeak е в ТОП-100
на руския Digital

Netpeak е сертифицирана агенция от Google, Facebook, Yandex,
Bing, Begun.
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Класация на IT
компании в Украйна

1-во място сред SEO
агенции в Украйна

5-то място в класацията
на PPC агенции в Русия

Екип
Нашият най-ценен ресурс - екипът ни. Имаме млад и ярък екип
от над 500 души в рамките на Netpeak Group. В България
екипът наброява 40 души: SEO специалисти, мениджъри, PPC
специалисти.

Netpeak насърчава и подкрепя всеки служител в
професионалното развитие като организира вътрешни
фирменни обучения, семинари от Google Partners, обучения от
Httpool за Facebook. Нашите служители имат над 200 лични
сертификата за професионално ниво на работа с Google
Analytics, Google Tag Manager, Google Ads и Facebook Ads.
Специалистите ни редовно взимат участие в различни
конференции, семинари и други събития по цял свят като
лектори: IAB Digital Marketing Masterclass, "Продавай успешно в
Румъния и Гърция", Retail Digital Summit, Ecommerce Academy,
SuperTalks by SuperHosting, Всички изяви са достъпни в
страницата netpeak.bg/education/#speeches.

Нашият колега Добромир Генов е победител в
категория "Маркетинг стратегии и бизнес развитие"

Netpeak преподава в
SoftUni
Специалистите от Netpeak вече 7 години са в
преподавателския състав на Software University в
рамките на образователните курсове за
дигитален маркетинг : SEO, Google Analytics,
онлайн реклама , Project Management. За това
време от нас бяха обучени над 8000 студенти .
От момента на създаването на СофтУниада от
Software University Netpeak е неизменна част от
журито по състезателното програмиране и
разработка на уеб , мобилно или софтуерно
приложение .

12

Партньори
Нашата мисия е да подпомогнем развитието на бизнеси чрез
използването на всички възможности на онлайн пространството. С
тази цел Netpeak създаде партньорска програма от доказали се
фирми в онлайн маркетинг бранша, за да постигнем заедно желаните
резултати и цели на клиентските бизнеси. Това са предимно фирми за
програмиране, дизайн, рекламни видеоклипове.

Netpeak е член на авторитетни организации в маркетинг бранша Interactive Advertising Bureau Bulgaria (IAB) и CEE Digital Alliance.

IAB (Interactive Advertising Bureau) е най-голямото
глобално сдружение на медии, медия и рекламни агенции и
технологични компании, отговорни за дигиталния бизнес.
Компании от целия свят (в това число и Netpeak) участват в
разработването и прилагането на стандарти в онлайн
бизнеса и работят за развиването на дигиталната
индустрия.
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CEE Digital Alliance e мрежа от водещи агенции за дигитален
маркетинг от Централна и Източна Европа. Предоставя на
членовете си най-добрите и иновативни решения за
дигитален маркетинг в CEE региона. CEE Digital Alliance
помага на бизнеса и организациите да се разширят в
международен план, като предлага маркетингови услуги,
ориентирани към резултати, включително многоезична
реклама в мрежата за търсене и SEO.

Медии за нас
Винаги се опитваме да споделим своите знания, когато има такава
възможност. Нашите служители изнасят лекции на конференции.
Освен това, за Netpeak се пише в средствата за масова информация (и
ние пишем за медиите по тяхна молба). Участваме в телевизионни и
радиопредавания, даваме интервюта и публикуваме статии.

Netpeak има публикации в печатните издания Enterprise, K-Marketing FactBook от Capital и
Trafficology. Екипът на Netpeak Bulgaria стана лицето на корицата на ноемврийския брой на
списанието Enterprise през 2017.

Netpeak има много публикации в онлайн издания, сред които са capital.bg,
offnews.bg, karieri.bg, expert.bg, uspelite.bg, lifehack.bg и др.
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Наши разработки
Създаваме маркетинг продукти за специалисти в
целия свят

Многофункционална SEO платформа за анализ на онлайн
конкуренти и собствен сайт, ежедневен мониторинг на позиции в
търсенето, линкове и качество на контента в сайта.
С помощта на този инструмент могат да се събират ключови
думи за нови страници или да се оптимизират старите, да се
открият грешки, които влияят на класирането на сайта, с
подробни препоръки за оправянето им, и да се направят куп
други задачи от рутината на SEO-екипа.

Компанията Netpeak Software разработва десктопни
инструменти за SEO специалисти и уебмастъри:
Netpeak Spider — за регулярен SEO одит, бързо откриване на
грешки, системен анализ и парсинг на сайтове.
Netpeak Checker — за парсинг на сайтове и агрегиране на
данни от топ SEO-инструменти за масов анализ и сравнение на
сайтове.

Ringostat — екосистема, обединяваща маркетинг и продажби.
Ringostat включва End-to-end анализ, кол тракинг, уиджет за
обратно позвъняване, виртуална АТЦ, аналитичен асистент за
мениджъра по продажби и «умен телефон» в браузъра.
Официален партньор на Google Analytics.

Инструмент за създаване на обучителни програми. С негова
помощ може да се ускори процеса за адаптация на нов служител,
да се намали времето на ръководители за обучение на персонал.
AcademyOcean превръща научаването на нещо ново в
интересен процес.
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