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За Netpeak

Работим на онлайн 

маркетинг пазара от 

2006 година

2000+

успешни проекти

200+

сертифицирани 

специалисти

7 офиса в

4 държави



Правим бизнеса на клиентите ни по-
печеливш



Кой е Георги Кандев:

● Лектор на редица лекции по дигитален маркетинг & SEO в България;

● Team Leader Project Manager в агенция Netpeak;

● Водещ на уебинари за онлайн маркетинг;

● Проповядвам заедно с целия екип на Netpeak Bulgaria SEO & PPC на 

настоящето за клиентските проекти;

● Обучение на jr. мениджъри;

● Сертифициран специалист по всички видове реклами в Google;

● Сертифициран Bing Ads специалист;

● Сертифициран Google Analytics специалист;

● Сертифициран специалист в продажбите от Google и Facebook;

● 6 години  професионален опит в областта на онлайн маркетинга + 2 като 

фрийлансър .



Съдържание:

1. 16 добри практики за хотелиерски сайтове.

2. Време за въпроси.



Възможности пред 
хотелиерските бизнеси



Съвет № 1

Отзиви в сайта 

- Пишат се вътре в сайта. 

- title: Отзиви...

- H1: Мнения

- Микроформати.

- Tака хващаме всички търсения отзиви + мнения.



Съвет № 1 - Микроформати за отзиви и 
рейтинг



Съвет № 2

Използване на Google My business 



Предимства на Google My business



Съвет № 3

Регистрация във всички хотелски 

каталози -> Линкове + трафик + 

резервации.



Съвет № 4

“Пиши на управителя”

Пренасочете към 

отдел резервации



Съвет № 5

Целеви страници за географския 

регион

Ако хотелът се намира в Банско, трябва да има 

страница “Банско”. Това дава информация + 

текстова релевантност. Хората правят 

проучване за региона.



Съвет № 6

Добавяне на страница с цени



Съвет № 7

Допълнителни 

информационни страници

Пример за Банско: 

1. Забележителности до Банско.

2. Ски писти.

3. Лифтове.

4. Транспорт.



Съвет № 8

Страница за ресторанта

Добавете страница с менюто



Съвет № 9

Система за резервации

Плащане с карта 



Съвет № 10

Блог с новини

Наскоро имаше сватба във вашия хотел? 

Чудесно, споделете.



Съвет № 11

Промоции

Организирайте си календар - 2 месеца преди 

празника страницата трябва да се появи. 

Великден, Коледа, 8-ми декември и т.н.

$$$



Съвет № 12

За нас

Не е необходима. Слагайте всичко на главна 

страница + тескт.



Съвет № 13

Различни домейни и 

езикови версии.

Веднага говори на търсачката за 

географската насоченост.



Съвет № 14

Добавете освен традиционната 

галерия и 3D тур

http://www.youtube.com/watch?v=3nsUAhZVAmo


Съвет № 15

Google Maps

http://drive.google.com/file/d/1VoBTzgsnN0PiOkx0X8-zbZKmPyazbhFY/view


Съвет № 16

Инвестирайте!

1. Красиво.

2. Бутони.

3. Мобилна версия.

Поведенчески

фактори



Работещо:

Добавете бутони за бърз достъп!



Мобилна Версия

Мобилна версия



Дизайн и UX



Въпроси:



Георги Кандев

Team Leader of Project managers Netpeak Bulgaria

+359 88 20-83-244

g.kandev@netpeak.net

kandeto071

Ще се радвам да отговоря на 

всички въпроси

Благодаря за вниманието!


