We speak
Digital
FLUENTLY!
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Кои сме ние?

○
○
○
○
○
○

FIGFHT4DIGITAL е дигитална агенция, чиято цел е да интегририра и представи вашия бизнес
по най-добрия и успешен начин в онлайн пространството.
Специализирани сме в създаването на цялостни дигитални стратегии и визии за вашият
бизнес във виртуалния свят.
Успехът ни се дължи на висококачествения метод на работа и индивидуалния подход към
всички наши клиенти.
Постепенно достигнахме до статута на ,,Full Sevice Digital Agency’’, което е едно от
основните ни предимства.
Екипът на FIGHT4DIGITAL е с дългогодишен опит в извършването на всички дигитални
услуги които предлага, също така сертифициран за всяка една от тях: Уеб програмиране, SEO ,
Графичен и Уеб дизайн, Дигитален маркетинг.
Нашият екип от опитни професионалисти ще сподели с Вас богат опит, ефективни стратегии и
ноу-хау, за да успеем заедно в постигането и осъществяването на Вашите бизнес цели.
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Трябва ви
дигитална
услуга?

Запознайте се с всичко, което
предлагаме!

1.
Уеб дизайн
Да започнем от изходната
точка...

“
‘’Израстнах в свят основан на материята и говоря английски.
Следващите поколения живеят във виртуалния свят и говорят дигитално’’

○

Изработка на сайт (презентационен)

Ако искате да презентирате бизнеса си и целта ви е да имате сайт, който да запознае аудиторията с вашия продукт или
услуга – то тогава можете да ни се доверите.

○

Изработка на сайт (корпоративен)

Ако бизнесът ви носи послание и имате нужда потребителят да усети вашата атмосфера и идентичност – то тогава
имате нужда от някой като нас, който да го направи.

○

Изработка на онлайн магазин (e-commerce)

Можем много да говорим за този тип сайтове, но знаем, че вашата основна цел е да продавате. Ние можем да го
направим заедно – от дизайна до първата поръчка.
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2.
SEO
оптимизация
Какво е сайт без позиции...

“
‘Бизнесът е ТВОЙ, но ако не запознаеш аудиторията си с него, няма да успееш да реализираш целите си’’

○
○

○

Не съществува такова нещо като „one-size-fits-all“ SEO формула. Добрият процес е това, което
отличава добрата от грешната стратегия. Ние инвестираме дългогодишен опит и време в
определянето на най-ориентирания към резултатите процес на SEO оптимизацията (seo
оптимизиране на вашия сайт), за да подобрим видимостта и ефективността на уебсайта Ви. Научете
повече за това какво е SEO оптимизация.
Екипът ни работи по оптимизирането на елементи от страницата на вашия уеб сайт, включително
мета тагове, съдържание на страницата, навигация, галерии, заглавки, долни колонтитули и т.н.
Разработването на приятелска структура на сайта и внимателното планиране на гъстотата на
ключовите думи, са важни компоненти за увеличаване на видимостта на уебсайта Ви в търсачките.
Работим с най-добрите софтуери – SerpStat, SemRush, SEO PowerSuite
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3.
Копирайтинг
Нищо не се получава без
добър текст...

“
‘Бизнесът е ТВОЙ, но ако не запознаеш аудиторията си с него, няма да успееш да реализираш целите си’’

○
○

Много хора считат, че да пишеш текстове е най-лесната работа. Но…това далеч не е така. Последната
година Google е „жаден“ за ново и уникално съдържание. И точно това е причината да се обърнете
към професионалист, който чрез съдържанието да ви изведе на по-горни позиции в търсачките и да
предаде на потребителите ви най-полезното и същественото. Добрите текстове безспорно
продават и за да се създадат, трябва да почиват на определени правила. И точно тук се
намесват копирайтинг услугите.
Ние можем да създадем вашето уникално съдържание!
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4.
CONVERSION
RATE
OPTIMIZATION
Оптимизирайте печалбите...

“
‘Бизнесът е ТВОЙ, но ако не запознаеш аудиторията си с него, няма да успееш да реализираш целите си’’

○
○

Искате вашите клиенти да се ангажират със сайта ви? Искате да направят поръчка, да ви се обадят
или да свалят даден документ?
Нашият екип ще подобри резултатите ви онлайн, като създаде стратегия за оптимизиране на
реализациите, след което ще проектира и ще изпълнява A / B тестове, за да постигне максимални
резултати.
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5.
РЕКЛАМА В
СОЦИАЛНИ
МРЕЖИ
Там, където са останалите...

“
‘Бизнесът е ТВОЙ, но ако не запознаеш аудиторията си с него, няма да успееш да реализираш целите си’’

○

○
○
○
○
○

Социалната медийна оптимизация се превърна във важна част от цялостния дигитален маркетинг.
Взаимодействията чрез социалните медии са по-важни от всякога и ако не общувате и не се
свързвате с аудиторията си, вие ще загубите ценно предимство. Това, което можем да ви
предложим, вярвайки, че можем да изградим емоционална връзка с вашата аудитория е:

Изготвяне на стратегия и проучване на конкуренцията
Управление на реклами и изграждане на общности
Анкети / Промоции / Игри
Съдържание и илюстрации
Анализиране и оптимизиране
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6.
РЕКЛАМА В
GOOGLE
ADWORDS
Хайде да кликаме...

“
‘Бизнесът е ТВОЙ, но ако не запознаеш аудиторията си с него, няма да успееш да реализираш целите си’’

○

Мислите, че можете да направите Google Adwords реклама сами? Помислете отново. Хиляди
фирми са загубили сериозни средства за кампании, които не успяват да привлекат клиенти. Ако не
знаете какво правите, бихте могли да заложите повече и да платите за реклами, които не привличат
целевата Ви аудитория. Pay-per-click маркетингът със сигурност има силата да предоставя
незабавен трафик, за да комплиментира съществуващите ви дигитални маркетингови стратегии. Но
за да извлечете ползите от него, трябва да го направите правилно. Платената реклама наскоро
достигна нови нива с въвеждането на новаторски функции. Поради тези подобрения, рекламата в
Google вече включва повече от мислене над ключови думи и стратегическо офериране.
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7.
E-MAIL
MARKETING
Всичко за комуникацията с
вашите клиенти...

“
‘Бизнесът е ТВОЙ, но ако не запознаеш аудиторията си с него, няма да успееш да реализираш целите си’’

○

Email маркетингът си остава водещият канал за кореспонденция. По последни данни получаването
и изпращането на писма превъзхожда десетки пъти социалните мрежи. Макар някои да го считат за
спам, далеч не трябва да се пренебрегва. Предимствата на този канал са безспорни: поддържате
интереса на аудиторията чрез изпращане на полезно съдържание, уведомявате клиентите си за
събития и нови продукти, информирате и не на последно място продавате. Успешният email
маркетинг (High Open Rate / CTR) се корени в постоянството, правилната структура на имейла и
лендинг страницата, персонализацията, анализирането и оптимизирането.
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8.
SEARCH ENGINE
MARKETING
(SEM)
Хайде да направим МИКС...

“
‘Бизнесът е ТВОЙ, но ако не запознаеш аудиторията си с него, няма да успееш да реализираш целите си’’

○

○

Много неща влияят върху вашата онлайн видимост и успех в днешното взискателно онлайн
присъствие в бизнеса. Всеки ден излизат нови техники и стратегии. Ние можем да ви помогнем не
само като ви даваме актуална информация за новостите, но и като направим стратегия за вашето
онлайн присъствие с ясни цели, които да следваме и измерваме.
Онлайн маркетинговите стратегии включват проследяване откъде са дошли посетителите, какво са търсили и
какво са гледали докато са на сайта Ви. Всичко това, съчетано със силна рекламна кампания и най-новите
стратегии и маркетингови тенденции, гарантира, че сайтът Ви се радва не само на висока видимост, но и на
висока резултатност.
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Защо да изберете
нас?
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КРЕАТИВНОСТ
И
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Не винаги логическото мислене
намира решение, в частност
рекламният бизнес среща ежедневно
нуждата от нестандартно мислене.
Екипът ни е фокусиран над това да
създава креативни решения за нашите
клиенти. Това е способността да се
виждат нови отношения, да се
продуцират необикновени идеи и да
се отклонява от традиционните
модели на мислене. Доброто
креативно мислене означава, че
постигаме повече с по-малко.

Възползваме се от всяка предоставена ни
възможност да дарим своя
професионализъм и да допринесем за
материалното и емоционално
благополучие на нашите клиенти. Винаги
професионализмът е бил най- ценния
актив, с който сме разполагали.
Опирайки се на изпитани и доказани
практики от нашият дългогодишен опит и
константното ни информиране за
иновациите в дигиталния свят, успяваме
да бъдем максимално полезни на
нашите клиенти.
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ИНОВАТИВНОСТ,
ПОДХОД И ОБРАТНА
ВРЪЗКА

В днешния динамичен свят,
иновативността е качество
задължаващо ни да бъдем
информирани. Информираността ни
дава свободата и увереността да
създаваме иновативните решения за
нашите клиенти.
Един от ключовите инструменти за
успеха на нашата работа е добрия
диалог с нашите клиенти. Наша
политика е поддържането на
постоянна връзка с компаниите които
обслужваме и ежедневното следене
на измененията в бизнес средите им.
Основно правилно при нас е
спазването на високо и
безкомпромисно ниво на обслужване.

Всеки един бизнес има своите специфики
и особености. За ефективното постигане
на високи резултати с измерими средства
е необходим индивидуален подход към
всеки наш клиент. Внимателното
изследване на силните и слаби страни на
компаниите, ни дава възможността да
създадем най- правилните решения за
тях.
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356 доволни
клиенти, част от
които можеш да
намериш на

https://fight4digital.com/klienti/

Стани част от тях...
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Благодарим ви за
вниманието!
За запитвания и оферти: office@fight4digital.com
За дигитални маркетинг услуги: marketing@fight4digital.com
За изграждане и поддръжка на сайт: web@fight4digital.com
За графичен дизайн: design@fight4digital.com
Моб.: 0884/ 07 70 13
Моб.: 0879/ 08 64 07
Работно време:
Понеделник – Петък: 09:00-18:00
Събота – Неделя: 10:00-14:00
Адрес: Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №176, етаж 4, офис 26
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Ние сме тук

