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https://youtu.be/qFFRRKXmIeg
https://youtu.be/qFFRRKXmIeg
















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.

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%!

https://fair.bg/bg
https://intershop.bg/
https://seomax.bg/case-study-tsyalostno-onlayn-predstavyane-na-izlozhenia-agra-vinaria-i-foodtech/
https://seomax.bg/facebook-i-google-reklami-na-onlayn-magazin-za-matratsi/


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.

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.

https://www.dafi-fashion.net/
https://imsnapredak.com/
https://seomax.bg/case-study-na-onlayn-magazin-za-damsko-belyo/
https://seomax.bg/facebook-marketing-i-google-reklami-za-onlayn-magazin-za-mebeli-napredak/


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.

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.

https://ruskovets.com/
https://366.bg/
https://seomax.bg/case-study-na-hotelski-kompleks-s-vili-i-apartamenti/
https://seomax.bg/facebook-i-google-reklamirane-za-onlain-magazina-na-apteki-36-6/




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.

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/
https://www.kaufland.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.

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.

https://www.kamko.bg/
http://saint-gobain.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.

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.

https://fragrances.bg/
https://gang.bg/












https://pchelina.bg/
https://shop.ljubimetz.com/
https://novedes.bg/


https://magniflex.bg/
https://upguest.bg/
https://lactima.net/
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https://www.linkedin.com/in/latanasov/
https://www.linkedin.com/in/petardyaksov




https://seomax.bg/



