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НЯКОЛКО РЕДА ЗА НАС
Нашата специалност са
брандовете – помогнали сме на
над 400 бранда да израснат!
Зад SEOMAX® стои екипът на Internet Media Group, който е

Това, което ни отличава от другите компании за маркетинг и

развил 6 успешни собствени бранда в различни сектори от

seo услуги, са разработените методи, чрез които да

2007 насам. Успоредно с това, сме помогнали на над 400

постигаме страхотни резултати, защото те са добре

клиенти в България и по света да стартират и наберат

тествани и доказани във времето.

популярност в интернет. Ние сме SEOMAX - една от
големите маркетинг и уеб агенции в България с екипи в
Пловдив (HQ), София и Варна. Нашият екип е съставен от
специалисти с богат опит в сферата си на работа, което ни
помага да превърнем желания успех в реалност!

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

НИЕ

сме отдадени
Нашата философия е: „Работим върху Вашия бранд като върху наш собствен." Готови сме да
научим всичко за Вашия продукт или услуга, с цел да разберем как работи Вашият бизнес и
какво търсят Вашите клиенти. По този начин успяваме да помогнем за израстването на
бранда.

НИЕ

сме надеждни
На пазара сме от дълго време и знаем, че единственият начин да спечелим, е като
помагаме на нашите клиенти да постигат желаните резултати. Затова и не се стремим към
краткосрочни партньорства, а да развием дългосрочно сътрудничество с Вас.

НИЕ

постигаме целите си
Ние Ви помагаме да постигнете целите си, като избираме най-подходящата стратегия за
Вашия бизнес. Използваме всички възможни средства за натрупване на популярност в
Интернет и привличане на повече потенциални клиенти.

38

Екип

86

Активни клиенти

400+ Работа с брандове

НАШИЯТ ОФИС
Екипът на SEOMAX наброява 30+ човека към
момента. Освен агенцията, ние се гордеем и с
IMG IT Academy, в която много млади таланти
започват своя професионаен път в тази сфера.
Това беше и една от причините да потърсим
достатъчно голям дом за нашия екип и ученици.
Главният ни офис се простира на площ от 400m2.,
а в непосредствена близост до него се намира и
нашето IMG Creative Студио за фото и видео
заснемане, което е с площ 120 m2.

IMG IT Academy
Винаги сме вярвали, че качествените знания трябва да
бъдат достъпни за всеки, който има желанието да ги
получи. Това беше и водеща сила при създаването на
IMG IT Academy в град Пловдив.
Един от значителните плюсове на академията е, че тя
се намира в сърцето на нашия офис, което помага на
учащите се да се докоснат не само теоретично, но и
пряко до опита на нашите специалисти.

IMG Creative Studio –
Фото & Видео
Всички световни данни сочат, че бъдещето на онлайн
съдържанието се намира във видеото. За да задоволим
нуждите

на

нашите

клиенти,

съзададохме

свое

собствено студио, в което можем да заснемем различни
по вид видеа и фотосесии.

В МЕДИИТЕ

СЪОРГАНИЗАТОР НА

ГОРДИ ОТ

ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА

ЧЛЕН НА

ПРЕПОРЪЧАН ПАРТНЬОР НА

СЕРТИФИКАТИ

ДРУГИ НАШИ БРАНДОВЕ

Рекламна агенция за
BTL & Events
активности

BigMax Ecommerce
Platform

#1 Платформа за
изработка на
графичен дизайн и
реклама

Универсална
облачна услуга и
пространство

Специализиран
маркетинг за
хотели

НАШИТЕ УСЛУГИ
Маркетинг стратегии
и консултации

Онлайн маркетинг и
реклама

Маркетинг в
социалните мрежи

Графичен дизайн и
брандинг

Уебсайтове и
онлайн магазини

Facebook и Instagram
реклами

Google реклама

SEO

Създаване на
съдържание и
копирайтинг

LinkedIn маркетинг и
автоматизация

Видео маркетинг

Email маркетинг

ALTERNATIVE УСЛУГИ
Криейтив

Кетъринг

Изготвяне на
база данни

Тайни клиенти

Мърчандайзинг

TikTok маркетинг

Обучителни
BTL модули

Видео заснемане

Инфлуенс маркетинг

Производство и наем
на оборудване

POS, рекламни
материали и декорация

Тиймбилдинг и
обучения
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#Маркетинг

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

https://fair.bg/bg
Агра, Винария и FoodTech са утвърдени

международни събития в Международен

панаир Пловдив. Благодарение на Facebook рекламите ни, изложбите достигнаха до
821 916 души и получиха 11 211 383 импресии.
Case Study

https://intershop.bg/
Intershop.bg е онлайн магазин за матраци, топ матраци и други продукти. Създадохме над 30
реклами кампании; използвахме 142 различни аудитории; публикувахме общо 275 реклами;
ROAS достигна 25,90; цената на конверсия спада със 66%!
Case Study

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

https://www.dafi-fashion.net/
Dafi fashion е български бранд за дамско бельо, произведено в България. Постигнахме
143% ръст на продажбите за една година; висок Conversion rate – 2.31%; увеличихме
бюджета с 50% през Февруари 2020 за още по-добри резултати.
Case Study

https://imsnapredak.com/
Мебели Напредък има над 100-годишен опит в проиводството на мебели за дома и
офиса. Постигнахме ROAS 7,6; над 30 уникални запитвания в социалните мрежи всеки
месец; почти 20% от онлайн поръчките идват от Facebook публикации.
Case Study

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

https://ruskovets.com/
Русковец Резорт – eлегантен комплекс от вили и апартаменти, идеален за уикенд и СПА
ваканция на планина. Постигнахме 20% ръст на резервациите през Януари 2020, спрямо
Януари 2019 и 33% ръст на резервациите, сравнявайки Февруари 2019 и Февруари 2020.
Case Study

https://366.bg/
Аптеки 36.6 е изграден бранд с лоялна аудитория и 29 физически аптеки, повечето от
които в град Пловдив. Оборотът на сайта се увеличи с 173,63%.Социалните мрежи
увеличиха оборота си със 700% спрямо 2019 г.
Case Study
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#SEO

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

https://www.kaufland.bg/
Със своите 60 хипермаркета, Kaufland се нарежда сред водещите хранителни вериги в
България. Брандът е познат на потребителите с голямото разнообразие от качествени
артикули и промоционални цени. Те се довериха на нашата SEO услуга и подобриха
своето представяне в търсачките.

https://www.foodpanda.bg/
Водещият доставчик на храна и хранителни стоки до дома. Щастливи сме, че имахме
възможността да работим с foodpanda до 2021. Нашите SEO специалисти помогнаха за
популяризирането на уебсайта и изграждане на външни връншни връзки, които донесоха
високи резултати и помогнаха за затвърждаване на онлайн присъствието на бранда.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

https://www.kamko.bg/
Камко е онлайн магазин за мебели и килими. Чрез SEO, ние постигнахме: увеличаване
присъствието на сайта в онлайн пространството; ръст в продажбите от органичен трафик с
605.71% за Ноември 2020, в сравнение с месец Юни 2020; ръст в органичния трафик с
135.34% за 2020 година, в сравнение с 2019.

http://saint-gobain.bg/
Saint-Gobain е международен лидер в предоставянето на решения на хоросанова основа
за строителство и ремонт на сгради. Горди сме, че бяхме партньори и успяхме да
подобрим класирането по ключови думи на компанията.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

https://fragrances.bg/
Венера Козметикс е един от първите клиенти на SEOMAX. Изключително щастливи сме, че
чрез усърдна работа по създаването, поддържането и чрез дигитален маркетинг, успяхме
да превърнем онлайн магазина в един от най-предпочитаните за маркови парфюми в

България.

https://gang.bg/
Gang е онлайн магазин за дамска мода. С помощта на нашата SEO услуга класирането по
избрани ключови думи се подобри значително и продажбите от органичен трафик за Q3
се увеличиха с 35.63%, спрямо предходната година. Органичният трафик за 2020 година се
увеличи с 12.85%, в сравнение с 2019.
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#Графичен дизайн

ЧАСТ ОТ НАШЕТО ПОРТФОЛИО
Банери за социалните мрежи

ЧАСТ ОТ НАШЕТО ПОРТФОЛИО
Банери за социалните мрежи

ЧАСТ ОТ НАШЕТО ПОРТФОЛИО
Уеб дизайн
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#УЕБ

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ИЗРАБОТЕНИ САЙТОВЕ

https://pchelina.bg/

https://shop.ljubimetz.com/

https://novedes.bg/

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ИЗРАБОТЕНИ САЙТОВЕ

https://magniflex.bg/

https://upguest.bg/

https://lactima.net/
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#BTL & Събития

ПАРТИТА: PEPSI CHALLENGE
Pepsi Challenge 2015 е Digital кампания, в която всеки ден на
сайта на Pepsi се публикуват различни предизвикателства.
Кулминацията на кампанията е партито Pepsi Challenge в
клуб Cacao Beach.

• Креативна концепция
• Договаряне на локация
• Подсигуряване на DJ-и
• Цялостен брандинг
• Декорация, изготвяне на аксесоари
• Изготвяне на фото стени
• Изложба
• Измисляне и производство на подаръци
• Дизайн на облекла
• Кетъринг

Официално откриване на
Ритейл Парк - Pana Green Park
Имахме възможност да бъдем част от организацията на официалното
откриване на Първия Ритейл Парк в Средногорието - Пана Грийн Парк в
Панагюрище.

Основни дейности, свързани със събитието:
• Цялостно планиране и организиране на откриването;
• PR обслужване;
• Техническо обезпечаване;
• Създаване на програма и ентъртеймънт част;
• Осигуряване на екип за обезпечаване на събитието - водещ, хостеси,
технически лица;
• Комуникация с местни самодейни състави;
• Зона с аниматори и игри;
• Зона за снимки с фото будка;
• Фото заснемане.

„Ден на жената предприемач“
България
Организация и реализация на три поредни издания на „Ден на жената предприемач“ в България.
„Ден на жената предприемач“ се чества за първи път през 2018 година от „Асоциацията на
жените предприемачи – Селена“. Основна мисия на събитието е да отпразнува празника на
жените предприемачи и да покаже важната им роля за в обществото в социален и икономически
план.

Основните дейности, които се правят във връзка с този проект, са:
• Цялостна организация на офлайн събитие на първото по рода си честване на „Ден на жената
предприемач“ в България;
• Цялостна организация на онлайн събитие в платформата Zoom на издание 2021 на „Ден на жената
предприемач“ в България;
• PR стратегия;
• Креативни концепции;
• Комуникация и логистика;
• Брандинг на събития;
• Избор и договаряне на локация или платформа за провеждане на събитията;
• Видео и фото заснемане на събитията.

LIDL RING MALL OPENING
Проектът беше свързан с предстоящото откриване на нов магазин Лидл в Ринг Мол София. Целта
на кампания беше посредством различни канали да комуникираме откриването. Самото
откриване се проведе под формата на игра „Лов на съкровища“.

Основните дейности, които се правят във връзка с този проект, са:
• Креативна концепция
• Цялостна организация и реализация на проекта
• Външна реклама, транспортна реклама, радио реклама
• Анонсирaща промо кампания на територията на Мола
• Семплинг кампания, насочена към работещи в Sofia Ring Mall, както и големите бизнес сгради в
района на Мола
• Официално откриване,
• Събитие за медии и официални гости,
• Дизайн и печат
• Фото и видео заснемане

РЪКОВОДСТВО

Любомир Атанасов
Managing Partner
• Управляващ партньор в SEOMAX и Internet Media
Group. Члeн на борда на Фондация “Digital4” и
European Digital Expert Association. Издател на
няколко онлайн медии.
• Организатор на събитията: Годишната конференция
за онлайн маркетинг и търговия – Проекти
Digital4Bulgaria, Bulgarian Digital Week, DiTech Expo,
CEO Forum и др.
• Опит в сферата на SEO & Digital Marketing от 2011-та
година
• Лектор в множество конференции
• Профил: https://www.linkedin.com/in/latanasov/

Петър Дяксов
Managing Partner & Marketing Director
• Управляващ партньор в SEOMAX и Timedix
• Опит в сферата на Performance marketing и SEO –
Оптимизация на сайтове от 2011-та година.
• Лектор на множество конференции по дигитален
маркетинг
• Организатор на конкурса „Digital Stars”
• Профил: https://www.linkedin.com/in/petardyaksov

ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП

Антония Захариева

Робърт Дюзиян

Мария Миланова

Ваня Иванова

Димитър Денев

Силвия Павлова

Танко Геритлиев

Office Manager

Marketing Manager

Web Project Manager

Graphic Design Manager

Business Development
Manager

SEO Specialist

Web Developer

Стоян Христозов

Оля Иванова

Полина Йонкова

Рая Атанасова

Надежда Благоева

Marketing Specialist

Marketing Specialist

Marketing Specialist

Copywriter

Marketing Specialist

Цветан Колев

Даниела Венкова

Любка Димитрова

Адриан Младенов

Георги Пирянков

Graphic Designer

Graphic Designer

Graphic Designer

Graphic Designer

Web Developer

Невелина Аладжова Станислава Стойнова
Marketing Specialist

Copywriter

Румен Георгиев

Станимир Георгиев

Senior Web Developer

Web Developer
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#Това сме ние
Можем да подобрим и Вашето дигитално присъствие.
Необходимо е само да кажете ДА!
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ОФИС ПЛОВДИВ (HQ), БЪЛГАРИЯ

ОФИС СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

жк „Перла” (кв. Тракия),

бул. „Симеоновско шосе" 33,

ул. „Вълко Шопов” 2Б

Ет. 1

office@seomax.bg

sofia@seomax.bg

seomax.bg

seomax.bg

(+359) 889 833 433

(+359) 889 555 830

