
                                                                         

Ценоразпис
на предлаганите услуги от Be Medio

от дата 2 5 . 0 6 . 1 4

№ Услуга Количество Мярка Цена

1 Графичен дизайн,  текстообработка 1 час 30 лв.

2 Програмиране 1 час 40 лв.

3 Уеб маркетинг консултиране 1 час 40 лв.

4 Начална консултация  - среща/телефон/skype безплатно

Facebook Маркетинг

1 Регистрация на Facebook страница 1 бр 30 лв.

2 Начален дизайн на Facebook страница + запълване с 
инфомация предоставена от клиента

1 бр 90 лв. -150 лв.

3 Консултация плюс пускане на Facebook реклама 1 бр 50 лв.

4 Изготвяне на рекламни снимки 1 бр 5 лв. - 30 лв.

5 Публикуване на съдържание на Facebook страница на 
клиента

1 бр 5 лв. - 9 лв.

6 Дизайн на корици/ снимки за рекламна кампания 1 бр 90 лв. -150 лв.

BeMеdio Marketing Platform 1 година 700 лв.

Facebook  Marketing Apps – единични кампании

1 Игра тип – харесай сподели и участвай 30 дни 220 лв.

2 Игра тип – гласувай за един от двамата претенденти 30 дни 250 лв.

3 Игра тип –  отговори на въпросите, харесай сподели и 
участвай

30 дни 280 лв.

4 Игра тип – харесай, въведи кода за участие и виж 
какво печелиш, запиши се,за да участваш за томболата 

30 дни 300 лв.

5 Игра тип – харесай, запиши се, открий двойките 
продукти и спечели награда

30 дни 300 лв.

*Пакетите за игри 
ВКЛЮЧВАТ изработка, инсталация, поддръжка по 
време на кампанията, хостинг, статистики в реално 
време и експорт на данни. 
НЕ ВКЛЮЧВАТ дизайн на кампанията – заплаща се 
допълнително при желание; рекламен бюджет; 
пускане на рекламна кампания; награден фонд
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№ Услуга Количество Мярка Цена

Email Маркетинг

1 Изготвяне на страница/интеграция за събиране на 
имейли– изработка, инсталация, хостинг и дизайн, не 
включва рекламна кампания, която да захранва 
страницата с имейли (рекламна кампания може да 
бъде поръчана отделно)

1 година 300 лв.

2 Изготвяне на дизайн за имейл маркетинг кампания 1 бр 90 лв. - 150 лв.

3 Пускане на имейл маркетинг съобщение- не по-малко 
от 1000 – цената включва пускане на съобщението и 
съставяне на статистики за успеваемостта

1 получател 20 ст. до 5 ст. 

4 Пускане на периодичен бюлетин по оферта

Google Услуги

1 Регистрация на Google страница 1 бр 30 лв.

2 Начален дизайн на Google страница + запълване с 
инфомация, предоставена от клиента

1 бр 90 лв. -150 лв.

3 Консултация плюс пускане на Google Adwords реклама 1 бр 50 лв.

4 Изготвяне на рекламни снимки 1 бр 5 лв. - 30 лв.

5 Публикуване на съдържание на Google страница на 
клиента

1 бр 5 лв. - 9 лв.

6 Проучване и изготвяне на списък с най-популярните 
ключови думи и фрази за даден бизнес сектор до 10 
ключови думи

150 лв.

7 Оптимизиране на уеб сайт по ключови думи – според 
конкуренцията

по оферта

8 Създаване на беклинкс по оферта

9 Регистрация в уеб директории – според конкуренцията по оферта

Уеб Разработка и Дизайн

Изработка на уеб сайт по оферта

Изработка на Онлайн Магазин по оферта

Други по оферта

Изготвяне на Уеб Маркетинг Стратегии

1 Уеб сайт: проучване, консултиране и изготвяне на 
стратегия

300 лв. - 500 лв.
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№ Услуга Количество Мярка Цена

2 Електронен магазин: проучване, консултиране и 
изготвяне на стратегия

400 лв. - 700 лв.

3 Други по оферта

Уеб Маркетинг Обучения

1 Цялостно уеб маркетинг обучение – при група от 
минимум 3-ма

1 човек 150 лв.

2 SEO & Copy writing обучение – при група от  минимум 
2-ма

1 човек 100 лв.

3 Facebook Marketing – при група от  минимум 2-ма 1 човек 100 лв.

4 Други по оферта

Всички цени са в Български  лева и без включен ДДС. Услугите, които не са включени в 

настоящата ценова листа се изпълняват по часова ставка или по договаряне.

Дата: 25.06.2014г.                                                                                                Изготвил: Иван Петров

Гр София                                                                                                                                / Управител /

                                                                                                                                                        

W: www.bemedio.com            E: office@bemedio.com            T: 0898899666

http://www.bemedio.com/
mailto:office@bemedio.com

