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За нас

Netpeak — агенция за дигитален маркетинг №1 в SEO и интернет

реклама за България, Украйна и Казахстан*

Работим на онлайн 

маркетинг пазара от 

2006 година

2000+

успешни проекти

250+

сертифицирани

специалисти

7 офиса в

4 държави
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2006

*cпоред класации на: CMS Magasine, Award.kz, Sape, ratingruneta.ru, forbes.bg, DOU

https://netpeak.bg/about/certificates/


Нашите основни продукти

Оптимизация на сайт Онлайн реклама+
SEO PPC2.0 2.0
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https://netpeak.bg/services/seo/
https://netpeak.bg/services/ppc/


Защо Netpeak Agency?

Прозрачна работа върху клиентските 

проекти. Ние сме първата българска 

агенция, която е създала Клиентски 

профил за своите клиенти.

Нашите вътрешни разработки се

развиха като самостоятелни продукти, 

които ползват не само клиентите ни, но 

и други агенции.

Всяка година организираме

конференции за онлайн маркетинг в 

България, Украйна и Казахстан.

Екипът ни се състои от над 250

сертифицирани специалисти.

1.

2.

3.

4.

В блога на Netpeak Agency са

публикувани над 100 статии. Всеки ден 

блогът е посещаван от над 200

уникални потребители. И това число 

продължава да расте.

5.
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https://netpeak.bg/about/certificates/


Класации

в категория SEO агенция на

E-volution Awards 2016 от

Forbes Bulgaria

1 място

в категория “Сложен за

реализация проект” в

конкурса “Български

награди за УЕБ” (2014)

2 място
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в класацията на IT

работодатели от DOU

(2015)

1 място



САЩ

Украйна

Великобритания

България

Казахстан

Русия

Кои са нашите клиенти

Географско разположение по държави

1.

2.

3.

Среден и голям бизнес във 

всички сфери на дейност

E-commerce проекти

Портали

4.

5.

6.

Сайтове за услуги

Мобилни приложения

Блогове

55,3% Украйна      18% България     13,4% Русия      6,8% Казахстан      2,8% Други държави     2,2% САЩ      1,2% Великобритания
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Над 2 000 проекти ни довериха своите сайтове
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Какво предлагаме?

Постоянни 10% от комисионната по 

време на работа на агенцията с клиента 

Съвместната работа върху сайта на 

клиента допринася за увеличението на 

LTV на клиента за вашата компания

Персонален мениджър за комуникация с 

партньора

Клиентски профил за партньори

Отстъпки за конференции,

организирани от Netpeak Group
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Информация за всички доведени клиенти

Информация за всички плащания на 

всеки доведен клиент

Автоматично пресмятане на партньорки 

бонус

Информация за приключване на работа

с клиента

Достъп към договора между Netpeak 

Agency и партньора

Достъп към отчетите за проекти на

доведен клиент (опционално)

Клиентски профил за партньори
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Как да се прати запитване към Netpeak 

Да се прати информация за потенциален 

клиент на персоналния мениджър

Да се прати запитване в Клиентския 

профил за партньори

Да се прати запитване през сайта 

netpeak.bg c коментар, че запитването е 

от партньор

Да се прати информация за потенциален 

клиент на partners@netpeak.net
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Netpeak Agency помага на своите клиенти да намерят надеждни 

партньори в тези сфери:

Разработка и техническа поддръжка на 

сайтове

Адаптация на проекти за мобилни 

устройства

Създаване на Landing Pages

Web design

SMM

Email-маркетинг

Други услуги

С какво партньорът може да бъде полезен 
на нашите клиенти
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Нашите case studies за онлайн маркетинг 

услуги събират хиляди гледания в блога на 

Netpeak Agency. 

Разбира се, ако в проекта са взели участие 

партньорите ни — споменаваме за това.

Case Studies на Netpeak Agency
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Всички Case Studies

https://netpeak.net/bg/blog/category/cases/
https://netpeak.net/bg/blog/


Нашите разработки
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Netpeak Cloud
Business tools for your customers

https://serpstat.com/
https://ringostat.ua/en/
https://academyocean.com/
https://netpeaksoftware.com/
http://tontilaguna.com/
https://cluster.netpeak.ua/
https://netpeak.cloud/


Конференция за 

интернет реклама и SEO

Четири конференции 

в България, Украйна и 

Казахстан

Над 300 участници 

във всяка

конференция

Нашите конференции

Конференция за 

онлайн маркетинг

Най-голямата

конференция за онлайн 

маркетинг в Украйна от 

2011 година

Над 1000 участници от 

7 държави

Конференция за

SaaS бизнеси

Първата

конференция за SaaS 

бизнес

200 участници
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https://bulgaria.oaconf.com/
https://8p.ua/
http://saas-nation.com/


Благодарим за вниманието!

netpeak.bg

https://www.facebook.com/netpeak
https://twitter.com/netpeak_bg
https://www.instagram.com/netpeakbg/
file:///Volumes/hdd/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BD/netpeak.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/3-Partners/2017/bg/netpeak.bg



