Увод
Вашият уеб сайт е лицето на бизнеса Ви в
интернет. Той често прави първото
впечатление за вас в очите на
потенциалните ви клиенти. Независимо
къде се намират те – на плажа, на
екскурзия в чужбина, вкъщи или на
работното си място, те имат достъп до вас
– по всяко време, от всяка точка на света.
Вие сте на един клик разстояние!
Уеб сайтът ви изгражда доверие или
недоверие в очите на потенциалните ви
клиенти. Нека погледнем на нещата
метафорично.Представете си, че имате
нужда от адвокат и при вас идват двама.
Единият е облечен прилежно и чисто, в
черен костюм, бяла риза и червена
копринена вратовръзка. Говори уверено
за казуса ви и ви предоставя безплатно
подробна и полезна информация. Другият
идва при вас със стари, побелели от
слънцето дрехи, по джапанки и шорти.

През повечето време мълчи и не ви казва
почти нищо полезно безплатно. На кого
от двамата бихте се доверили?
По подобен начин стоят нещата в
интернет. Клиентите ви постоянно търсят
решение на проблемите си. Намират
множество уеб сайтове. Една част от тях
са със съвременен и стилен дизайн,
информацията в тях е подредена просто,
важните неща се открояват лесно и са
приятни за четене. Освен това в тях може
да се намери информация за проблемите
ви, която показва професионалната им
гледна точка и изгражда доверие.
Останалата, по-голяма част от тях, са с
очевидно стар дизайн, без много полезна
информация, не са адаптирани за
мобилни устройства и са трудни за
навигиране. Интернет е изключително
динамична среда. Уеб сайтът ви има
точно 3 секунди да привлече вниманието
на потребителя и да го задържи.

В противен случай той просто се връща
назад и продължава търсенето. “По
дрехите посрещат, по ума изпращат.”
Въпросът тук е дали имате уеб сайт и дали
той ви помага или по-скоро ви
пречи? Изгражда ли доверие в очите
на потенциалните ви клиенти?
“Да имате уеб сайт и да не продавате през
него, е все едно да имате Порше и да го
държите в гаража.“
Всеки ден общуваме с хора, чиито уеб
сайтове могат много да се подобрят. Не
разбираме, защо голяма част от тях
държат да имат “просто някакъв уеб сайт”,
който е почти неоткриваем в интернет, не
прави добро впечатление за бизнеса им и
по-скоро руши, отколкото гради доверие.
Уеб сайтът ви е най-важният ви работник.
Той се труди за вас денонощно, без
почивен ден, без заплата и осигуровки.
Предоставя информация за услугите ви на
хора от целия свят. Грижете се за него.
Разгърнете потенциала му.

Какво трябва да
притежава един
уеб сайт, за да
продава?

1. Модерен и стилен дизайн,
адаптиран за всякакви
устройства (смартфони,
таблети, компютри).
Дизайнът е основен фактор, от който
зависи дали даден потребител ще се
задържи на уеб сайта ви или ще отиде
при ваш конкурент с по-добър дизайн.
Той прави първото впечатление за вас в
очите на потенциалните ви клиенти.
Също така изгражда доверие и брандинг
и ви прави отличими сред конкурентите
ви. Може да направи сайтът ви доста попрегледен, четлив и приятен за
разглеждане. Липсата на дизайн, който е
адаптиран за всякакви устройства, не
само ще затрудни потребителското
преживяване, но и ще ви избута доста поназад в класациите при търсене в
търсачките (Google, Yandex, Bing). В
днешно време над 80% от потребителите
в интернет използват смартфони.

Именно поради това, мобилната версия
на уеб сайта ви, става все по-висок
ранкинг фактор в алгоритъма на
търсещите машини.

2. Опростена и ефективна
архитектура, която да
улеснява потребителското
преживяване.
Много е важно да структурирате сайта си
възможно най-просто, така че
обикновеният потребител да се
ориентира лесно и мигновено. Като тук
държим да подчертаем, че архитектурата
на уеб сайта ви трябва да бъде направена
така, че да бъде максимално ефективна,
т.е. да има изградена маркетингова фуния
и да води потребителите от началната
страница към продажбата на услугите ви,
възможно най-гладко и сигурно.

3. Инструменти за събиране
на възможно най-много
информация за посетителите
си.
Тези инструменти могат да увеличат в
пъти реализираните продажби през уеб
сайта ви. Устойчивостта и стойността на
всеки бизнес се измерва в базата от
данни на потенциални клиенти, която
притежава. Основна функция на сайта ви
е да конвертира потребителите в лийдове
или казано по друг начин – да събира
информация за контакт на посетителите и
да натрупва база от данни с потенциални
клиенти. Така не зависите изцяло от
платформи като Google, Facebook,
Messenger, Instagram и др. Практиката ни
показва, че с времето рекламите в тези
платформи стават все по-скъпи и
неефективни за малките бизнеси.
Наш клиент има медиен уеб сайт. В
продължение на 2 години инвестираше

във Facebook реклама и развиваше
страницата на бизнеса си там. Похарчи
доста пари и събра приличен брой
фенове. В един момент Facebook промени
правилата си и изтри страницата на
клиента, и всички линкове във Facebook,
сочещи към уеб сайта му. Така бизнесът
му просто изчезна от социалната медия.
Писахме на Facebook и ги питахме защо
това се случва. Отговориха ни, че
страницата вече не отговаря на
правилата им,а за да можете да създадете
страница, вие се съгласявате, че Facebook
има право да я изтрие по всяко време, ако
прецени. Никога не забравяйте, че вие не
притежавате профилите си в социалните
медии.
Имате ли на кого да продавате, ако
Google и Facebook спрат да работят?

Основните компоненти за събиране
на информация от посетителите на
един уеб сайт:
Email Бюлетин – Най-ефективната
практика е да дадете безплатно, нещо
много ценно, в замяна на имейл адреса
на потребителя (електронна книжка,
онлайн курс, видео, полезен материал за
четене, код за отстъпка и др.).
Давайки си имейл адреса, за да го
получат, посетителите се съгласяват с
условията ви за поверителност и се
абонират за бюлетина ви. Така ви дават
правото да им изпращате полезни
материали и да ги информирате за
продуктите/услугите си.
Email маркетингът е с най-висок
conversion rate от всички маркетинг
канали (Над 4%). Той ви позволява да
напишете имейл и с един клик да го
изпратите до всички потребители от
даден списък с имейл адреси.

Conversion rate* – Това е процента на
хората, които са извършили действие,
което Вие сте искали да извършат, като
например да попълнят форма за контакти,
да направят покупка, да се свържат с Вас
по телефона и др.
Facebook Pixel – Това е инструмент,
който се добавя към уеб сайта ви. Чрез
него Facebook обменя информация със
сайта ви. Това ви позволява да правите
Facebook Remarketing кампании. Това са
най-ефективните и най-евтините реклами
във Facebook. Можете да таргетирате
рекламни постове до хора, които са
посетили определена страница от уеб
сайта ви.
Ето един често срещан пример за
Facebook Ремаркетинг рекламна
кампания: Случвало ли ви се е да
влезнете в онлайн магазин за обувки и да
разгледате определен модел обувки, след
това като влезнете във Facebook, в
новините да ви се показват точно този
модел обувки с 10% отстъпка?

Google Analytics – Безплатна уеб услуга,
предоставяна от Google, за съставянето
на детайлна статистика за посетителите
на уеб сайта ви. Чрез нея можете да
видите от къде точно потребителите са
влезнали в сайта ви, можете да следите
поведението им. Какво устройство са
използвали, локация, пол, възраст, по
колко човека на ден посещават сайта ви.
Коя страница е най-посещавана и още
много други данни. Така следите
ефективността на всяка една рекламна
кампания, насочена към уеб сайта ви.
Google Search Console – Чрез този
инструмент можете да следите по кои
ключови думи ви намират в Google.
Messenger Bot – Можете да подканвате
посетителите на уеб сайта ви да се
абонират за Facebook Messenger бота ви.
Там можете, с един клик, да пишете на
всички и да правите много разнообразни
кампании. Facebook Messenger ботовете
са с изключително висок Open rate

(Процента на хората, които са прочели
изпратеното от Вас съобщение) –
обикновено е над 98%.

4. Да се индексира добре от
търсещите машини и да е
лесно откриваем по важните
за бизнеса ви ключови думи.
Всеки ден потенциалните ви клиенти
търсят желаните от тях продукти или
услуги в интернет. Ако не могат да
открият вас, ще намерят конкурентите ви,
а така вие губите пари всеки
ден. Основната разлика между търсачките
и всички останали канали е, че когато
потребителите търсят даден продукт или
услуга, то те са осъзнали нуждата си от
този продукт/услуга. Мистериозният
алгоритъм на гугъл класира сайтовете по
над 250 ранкинг фактора.
Ето някои от тях, които са важни и
помагат на потребителите да ви откриват
по-лесно:
Meta Title, Meta Description, Sitemap, Meta
Robots, Структурирани Данни,

Правилна структура на HTML кода на
сайта – да съдържа ключовите думи в
текста, заглавията, подзаглавията,
снимките и т.н.

5. Да е бърз.
Бързината и производителността са едни
от любимите ранкинг фактори на
търсачките. Google отдавна се стреми да
направи целия интернет бърз, лесно
достъпен и полезен. От скоростта може да
зависи това, дали търсещите машини ви
класират след конкурентите ви.
Знаете ли, че:
– 47% от потребителите очакват сайта ви
да се зареди за по-малко от 4 секунди.
– 40% от посетителите на вашия сайт ще
го напуснат завинаги, ако той се отваря за
над 6 секунди.
– Amazon са провели тестове, които
показват, че ще губят по 1.6$ милиарда на
година, ако сайта им се забави само с 1
секунда.

– Уеб сайт, който се зарежда повече от 5
секунди, има два пъти по-висок баунс
рейт отколкото на сайт, който се зарежда
за 1 секунда.
*Bounce rate: процент от посетителите в
сайта, които веднага излизат от него, без
да се задържат в сайта и без да отворят
друга страница.
- Даже само 1 допълнителна секунда за
зареждане може да ви струва повече от
7% от вашите реализирани продажби
(conversion rate).
- Първия резултат в Google има време за
зареждане с 30% по-бързо от 50-тия
резултат.
- 71% от потребителите имат по-малко
доверие на бранд, чийто сайт се зарежда
прекалено бавно.
- 60% от уеб ползвателите напускат даден
сайт и търсят негов конкурент, ако
времето за зареждане му е над 5 секунди.

– 88% от интернет потребителите няма да
се върнат повече към даден сайт, ако
видят, че той е прекалено бавен…

6. Да е добре защитен от
хакерски атаки.
“С голямата сила идва и голямата
отговорност!” – Вие носите отговорност
за всички лични данни на потребители,
които сте събрали и съхранили през уеб
сайта си. Не допускайте уеб сайта ви да
стане жертва на хакерска атака и да го
намерите някоя сутрин в руини. Все пак
хакерите съществуват и могат да
злоупотребят с личните данни на
посетителите на сайта ви. Съществуват
мерки, които могат да се предприемат, за
да бъде максимално защитен вашият уеб
сайт.

Заключение
Благодарение на интернет бизнесът ви
има огромен потенциал за растеж и
развитие. Та вие можете да достигате с
лекота до хора от цял свят. Граници на
пазара не съществуват – те са само в
главата ви. Условията за бизнес са поблагоприятни от всякога. Грижете се за
уеб сайта си. Той е най-ценният ви
работник. Позволете му да изстреля
бизнеса ви в космоса!

