PR и изграждане на имидж в
интернет пространството и
социалните мрежи.
Съвременния internet PR, е нещо изключително важно за всеки
бизнесмен, фирма, сайт, онлайн магазин и обекти и субекти в НЕТ
пространството.
Предлагаме професионален ПР в интернет пространството, и това
включва:
 позициониране на името, фирмата и Уебсайта ( онлайн
магазина) ви в интернет търсачките;
 изграждане на по положителен имидж в търсачките,
социалните мрежи и форумите;
Facebook

създаде

от

всички

нас

едно

голямо

социално

семейство, и е немислимо вашият бизнес, бранд и личност да не
е част от тази платформа. И ако онлайн пространството е
мястото, в която ще получите възвръщаемост на рекламната
си кампания, то Facebook e най-важната и работеща PR среда.
Тук е мястото, в което ежедневно имате възможност да
общувате с потенциални клиенти, да получавате своевременна
информация за очакванията и нагласите им след което може да

популяризирате своите продукти и услуги. Това е вашият
нашият микро свят. От интернет страницата си вие лесно ще
превърнете

своите

клиенти

в

приятели

на

марката.

Последната финансова криза, с която живеем вече близо пет
години, ни научи, че пазарът не е безграничен, и ако не
ориентираме продуктите и услугите си към определена целева
аудитория, ние много бързо ще спрем да сме участници в него.
Ето защо е добре специалист да изгради и подържа страницата
ви в социалната мрежа , тъй като тя дава големи възможности
стига да знаете как и кога. Примерно: събиране на голям брои
висши фенове и последователи, свързване на Facebook профила
ви с този на Twitter-а ви или създавана на интерес сред
последователите ви като Фен на месеца или различни игри с
награди и тн.
 премахване на негативни статии от първите страници на
Google за вас и бизнеса ви:
Някой е публикувал невярно уронващо за вас съдържание или
статия и искате да се избута на по задни страници, за да не пречи
на имиджа или бизнеса ви
 регистриране и популяризиране на името и бранда ви
навсякъде в виртуалната мрежа;
Ще направим от бизнеса и стоките ви бранд от световна
популярност и класа.

 Изработка на връзка (приложение) за сайта и онлайн
магазина ви с Facebook страницата ви:
Предлагаме изработка на приложение за Facebook което да
прави връзка към сайта или онлайн магазина ви, ще се показва
заглавната страница на вашия сайт или магазин като ще бъде
персонализирана 1:1 със сайта ви, като бутоните и връзките
ще бъдат активни и ще препращат към сайта или магазина ви.
тук може да видите направени от нас страници:
PS: Можем да бъдем полезни с консултации, идеи, планиране и
разработка на цялостна стратегия за популяризиране в
Интернет.
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