
Дигитален маркетинг за ресторанти и заведения

Екипът на Нов сайт ЕООД уважава вкусната храна и е изпълнен с възхищение 
към хората, които могат да я приготвят. В желанието си да бъдем полезни създадохме 
услуги и пакети специално насочени към ресторанти и заведения. 
Предлагаме ви да се запознаете с тях.

Всички посочени цени са крайни, с фактура и се отнасят за работа със заведения, намиращи 
се на територията на град София. Услуги извън столицата, се договарят допълнително.
Предложението е активно за период от един месец от датата на предоставяне, като Нов сайт 
ЕООД запазва правото си да формира офертата си, според конкретните нужди на клиента.

вариант 1 вариант 2

Пакет – „Присъствие в Интернет“

10 снимки от заведението
маркиране в Гугъл карти

    създаване на 
представителна статия 
в обем 1/2 А4 страница

публикуване на статията
в блог, на кулинарна тематика

20 снимки от заведението
маркиране в Гугъл карти

    създаване на 
представителна статия 
в обем 1/2 А4 страница

публикуване на статията в блог
и фейсбук страница 

на кулинарна тематика

Цена: 200 лв. Цена: 300 лв.
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За връзка с нас: novsait@novsait.eu, + 359 886 377 788, + 359 895 566 465 



Присъствие в социални мрежи за ресторанти и заведения

Сумата включва създаване на профила, направа на антетка и добавяне на данни за контакт.
Предложението е активно за период от един месец от датата на предоставяне. Нов сайт ЕООД 
запазва правото си да формира офертата си според конкретните нужди на клиента. 
Абонаментната пооддръжка на социалните профили, се договаря допълнително.

За връзка с нас: novsait@novsait.eu, + 359 886 377 788, + 359 895 566 465 

Профили Пакет профили

Създаване на профили в социалните мрежи:

Гугъл + и бизнес
Фейсбук страница

Инстаграм
Туитър

LinkedIN

Гугъл + и бизнес
Фейсбук страница

Инстаграм
Туитър

LinkedIN

Професионалната поддръжка на вашите профили в 
социалните мрежи може да донесе много ползи, например:

Цена: 100 лв 
(на профил).

Цена: 350 лв
(за всички профили).
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увеличаване разпознаваемостта на бранда; 
изграждане на доверие и позитивен имидж; 
популяризиране на мястото, услугите и продуктите; 
стимулиране на продажби; 
изграждане на мрежа от лоялни клиенти.

Можем да Ви консултираме по въпроси, свързани с изграждане на имидж. 
Подобрена комуникация и работни взимоотношения между служителите и 

засилване на тяхната лоялност към фирмата. 
Не на последно място – умения за комуникация с клиентите. 

Както и да Ви помогнем и със съставянето на меню, с помощта на 
професионален готвач.










