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Всички Пекети са валидни само за сайтове направени на Wordpress и Woocommerce. 

Общи условия на кампанията 

1. Всички посочени цени в сайта www.g1best.com са с включено 20%ДДС и подлежат на фактуриране 
дори и за частни лица; 

2. Цените са валидни при сключване на договор до 21.12.23 година; 
3. Всеки „Пакет“ може да се поръча и на изплащане, като минимална първоначална вноска при 

подписване на договора е 20% от стойността на договрената сума. Остатъка се плаща на равни вноски 
до 12 месеца считано от датата на подписване.  

4. Преди подписване на догово се изготвя задание за изработка. След неговото двустранно приемане от 
страна на Възложител и Изпълнител, се оформя договор за изработка. В случай, че Възложителя в 
процеса на работа иска да внесе изменение в заданието към Договора се изготвя допълнителен анекс 
с включени всички изменения. Стойността на измененията се определя и начислява допълнително 
към общата стойност на Проекта. 

5. След приключване на всички точки от заданието Изпълнителя предоставя на Възложителя Протокол 
за приемане на извършената работа. 

6. ХОСТИНГ ПЛАН + SSL сертификат за 1 година са включени в цената на ПАКЕТ „STARTUP COPMANY” и 
ПАКЕТ "STARTUP SHOP". Нашата компания ги заплаща към www.superhosting.bg по фиксирани тарифи. 

7. При изтичане на 12 месеца считано от датата на подписване на договора, следва да се заплати нова 
такса за подновяване на Хостинг План и SSL сертификат.  

8. Таксите за подновяване на Хостинг плана се определят от външен доставчик и не са предмет на 
договаряне с нас. 

9. Домейн за 1 ГОДИНА  година са включени в цената на ПАКЕТ „STARTUP COPMANY” и ПАКЕТ "STARTUP 
SHOP". Нашата компания ги заплаща към www.superhosting.bg по фиксирани тарифи. Цена за базов 
Хостинг план актуална към 28.11.22 е на цена 81лв с ДДС. . Цена за базов SSL сертификат актуална към 
28.11.22 е на цена34.75 с ДДС 

10. При изтичане на 12 месеца считано от датата на подписване на договора, следва да се заплати нова 
такса за подновяване на вашият Домейн.  

11. Таксите за подновяване на вашият Домейн се определят от външен доставчик и не са предмет на 
договаряне с нас. Цени на домейни актуални към 28.11.22 започват от 24.99лв с ДДС и могат да 
достигнат до 100лв с ДДС 

12. След подписване на договор и плащане на Авансова вноска, договара не може да бъде прекратен. 
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ПАКЕТ „STARTUP COPMANY” 

ПАКЕТ „STARTUP COPMANY”  включва:  
1. Изработка на нов сайт с уникален дизайн разработен според вашата корпоративна идентичност  с 

от 1 до 10 активни страници според предварително разписано Задание. 
2. Хостинг план Базов + базов SSL сертификат и Домейн с правилното целелево сакръщение (платени 

за срока от 1 година). 
3. До 3 броя Бизнес имейл адрес (име.фамилия@бизнесиме.бг ) с изработка на фирмен 

подпис и синхронизация с ваше устроиство за ползване. Всяка корекция или необходимост от 
допълнително изработване на нови имейл акаунти следва да бъде допълнително таксувано. 

4. FACEBOOK И GOOGLE SUPPORT - изработка на Google Business profile + Facebook страница и 
интегриране на модули за управление. Провеждане на обучение за работа с платформите. (при 
необходимост от намеса на нашият екип по възтановяване на изгубено садържание или друга 
причина, следва да се заплати такса в размер на положен труд).  

5. SEO ОПТИМИЗАЦИЯ BASICS - Листване и регистриране на сайта в Google, създаване на тематично 
уникално садържание, Link билдинг, Сайт мап, изграждане на връзки със социялни мрежи. 

6. Изработка на сайт лого, до 10 банера и корица за Facebook профил 
7. GDPR – информация за това как сахранявате лични данни и бисквитки от вашият сайт 

  
 

Допълнително може да садеистваме със следните: 

 Изработка на Визитки 
 Рекламни кампани за Google и Facebook ADS 
 Видео реклами 
 Радио реклама и аудио анонси 
 Професионални фотографии на вашият екип  
 Продуктова фотография с възможност за 360 градуса визуализация 
 Организиране на събития свързани с вашата дейност 
 Фирмено обучение за работа в онлайн среда 
 Интегриране на система за разплащене 
 Интегриране на система за резервация  

 

Всяка допълнителна услуга се заплаща извън посочената такса за избраният от Вас пакет. 
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ПАКЕТ „SEO ОПТИМИЗАИЦЯ“ 

 
ПАКЕТ „SEO ОПТИМИЗАИЦЯ“  включва:  
1. ПЪЛЕН ОДИТ на съществуващ сайт. Одита включва задълбочен анализ на системанта работа на 

сайта, начина по които се показва в Google и вътрешна структура. 
2. Site Speed – анализ на скорост по Google и отстраняване на проблеми ( за достигане на най-висок 

резултат по Google може да се наложи тотална промяна във структурата на сайта. При възникване 
на такъв проблем следва да се изготви нов план за развитие което може да доведе до 
увеличаване на таксата за оптимизация).  

3. КОПИРАЙТИНГ – коригиране на всички текстове и допълване с уникално садържание според 
предварително избрани ключови думи. 

4. LINK BIULDING – изграждане на вътрешни и външни препрадки с цел подобряване работата на 
вашият сайт, повишаване на цялостния рейтинг на сайт и пренасочване на външни потребители 
към него. 

5. GOOGLE BUSINESS И SITE MAP – подаване на структура на сайта към Google и оказване на Ботове 
за необходимостта от индескиране на определени страници. Създаване на ключови страници и 
връзки за оптимизация.  

6. СОЦИЯЛНИ МРЕЖИ И ВИДЕО - Писане на постове по график в социялни мрежи, изграждане на 
стратегия за развитие на YouTube канал (след предоставено авторско садържание от ваша страна). 

7. Уникални картинки и текстове – коригиране на съществуващи изображения, пренаписване на 
текстове свързани с картинките според предварително зададени ключови думи. 
 

За високи и дългосрочни резултати в SEO оптимизацията, нашата компания препоръчва системна работа и 
обновяване на всички текстове, изображения. Някой сайтове предполагат развитие на Блог, което може да 
доведе до повишаване рейтинга на сайта. Моля имаите в предвид, че Google не толерира директно 
копиране на текстове и картинки от мрежата, а също така и СПАМ. 

 

Допълнително може да садеистваме със следните: 

 Изработка на Визитки 
 Рекламни кампани за Google и Facebook ADS 
 Видео реклами 
 Радио реклама и аудио анонси 
 Професионални фотографии на вашият екип  
 Продуктова фотография с възможност за 360 градуса визуализация 
 Организиране на събития свързани с вашата дейност 
 Фирмено обучение за работа в онлайн среда 
 Интегриране на система за разплащене 
 Интегриране на система за резервация  

 

Всяка допълнителна услуга се заплаща извън посочената такса за избраният от Вас пакет. 
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ПАКЕТ "STARTUP SHOP" 
ПАКЕТ "STARTUP SHOP" включва:  
1. Изработка на нов сайт с уникален дизайн разработен според вашата корпоративна идентичност  с 

до 5 основни активни страници според предварително разписано Задание. 
2. Хостинг план Базов + базов SSL сертификат и Домейн с правилното целелево сакръщение (платени 

за срока от 1 година). 
3. До 3 броя Бизнес имейл адрес (име.фамилия@бизнесиме.бг ) с изработка на фирмен 

подпис и синхронизация с ваше устроиство за ползване. Всяка корекция или необходимост от 
допълнително изработване на нови имейл акаунти следва да бъде допълнително таксувано. 

4. FACEBOOK И GOOGLE SUPPORT - изработка на Google Business profile + Facebook страница и 
интегриране на модули за управление. Провеждане на обучение за работа с платформите. (при 
необходимост от намеса на нашият екип по възтановяване на изгубено садържание или друга 
причина, следва да се заплати такса в размер на положен труд).  

5. SEO ОПТИМИЗАЦИЯ BASICS - Листване и регистриране на сайта в Google, създаване на тематично 
уникално садържание, Link билдинг, Сайт мап, изграждане на връзки със социялни мрежи. 

6. Разработка на модул за интегриране на продукти – модула се разработва според вида на 
продуктите във вашият магазин (артикулен номер, цвят, марка, модел, цена , количество 
наличност и други) 

7. Разработка на модул за поръчка – модула се разработва според вида на продуктите във вашият 
магазин (артикулен номер, цвят, марка, модел, цена , количество наличност и други) и личната 
информация която искате за завършване на продукти 

8. GDPR – информация за това как сахранявате лични данни и бисквитки от вашият сайт 
9. Изработка на Политика на поверителност, Общи Условия и Процедура за връщане. 
10. Изработка на сайт лого, до 10 банера и корица за Facebook профил 
 

Допълнително може да садеистваме със следните: 

 Изработка на Визитки 
 Рекламни кампани за Google и Facebook ADS 
 Видео реклами 
 Радио реклама и аудио анонси 
 Професионални фотографии на вашият екип  
 Продуктова фотография с възможност за 360 градуса визуализация 
 Организиране на събития свързани с вашата дейност 
 Фирмено обучение за работа в онлайн среда 
 Интегриране на система за разплащене 
 Интегриране на система за резервация  

 

Всяка допълнителна услуга се заплаща извън посочената такса за избраният от Вас пакет. 

 


