
Създаване и поддръжка на профили 
в социалните и бизнес мрежи

Пакет – „Присъствие в Интернет“

Сумата включва създаване на профила, направа на антетка и добавяне на данни за контакт.
Поддръжката на отделните профили се договаря допълнително.

Профили Пакет профили

Гугъл + и бизнес
Фейсбук страница

Инстаграм
Туитър

LinkedIN бизнес страница

Гугъл + и бизнес
Фейсбук страница

Инстаграм
Туитър

LinkedIN бизнес страница
YouTube канал

Цена: 100 лв 
(на профил).

Цена: 400 лв
(за всички профили).

novsait@novsait.eu, + 359 886 377 788, + 359 895 566 465 

От години социалните мрежи са 
част от живота ни. В много от тях 
научаваме за дейностите на 
фирми и лица, които развиват 
някакъв бизнес или дейност. 
Социалните мрежи са начин, да 
присъствате активно 
в съвременните Интернет медии. 



Професионална поддръжка на страници във Фейсбук

Цените не включват бюджет за реклама за отделните пакети.
Договори за поддръжка на страниците се сключват за период от минимум 3 месеца. 

При сключване на договор за период от 6 месеца, клиентът получава един месец поддръжка бонус. 

Цени за месечна 
поддръжка на Фейсбук страници:

Професионалната поддръжка на вашите страници в 
Социалните мрежа може да донесе много ползи, например:

Старт

12 поста на месец
създаване на едно събитие/игра

управление на реклама 
(по желание)

Комуникация с аудиторията
Месечен план на публикациите 

предоставяне на статистика.

36 поста на месец
създаване на три събития, или игри

управление на реклама (по желание)
Комуникация с аудиторията

Месечен план на публикациите и предоставяне на статистика.

Цена: 200 лв

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.









novsait@novsait.eu, + 359 886 377 788, + 359 895 566 465 

Предприемач

Звезда

24 поста на месец
създаване на две събития/игри

управление на реклама 
(по желание)

Комуникация с аудиторията
Месечен план на публикациите 

предоставяне на статистика.

Цена: 400 лв

Цена: 600 лв


