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РЕФЕРЕНЦИЯ

Сферите на дейност на Едутех АД са:

1.  Производство  на  продукти  за  обучение  на  ученици  във  възрастовия  диапазон  7  –  19  год. 

Продуктите  са  по  общообразователни  предмети,  изучавани  в  училищата,  по  предмети  за  конкурсни 

изпити, чужди езици, базови икономически знания и ключови компетенции. Те са на хартиен носител или 

мултимедийни, web-базирани;

2. Образователни услуги  - обучение на ученици за конкурсни изпити и поддържащи знания;

3.  Инвестиции  и  финансова  подкрепа  на  Основно  училище  и  Профилирана  гимназия  – 

Образователни технологии™ – www.eduteh.eu

Успешното икономическо развитие на дружеството от 1990 г. до сега се дължи и на вниманието, 

което отделяме на използването и развитието на информационните и комуникационните технологии.

  В  стремежа  ни  към  подобряване  и  оптимизиране  на  нашата  работа  решихме  да  използваме  

консултантските услуги на външна компания, която да направи анализ и да формулира препоръки за 

оптимизирането на един от нашите сайтове - www.edutech.bg. Гласувахме нашето доверие на онлайн 

маркетинговата агенция „Онлисио“ (OnliSeO) ЕООД, която трябваше да изготви анализ и одит, както и да 

предложи практически  решения  за подобряването  на представянето и оптимизирането  на фирмения  

сайт. 

 Считам консултацията, която получихме, за полезна и професионално проведена. След дискусията 

като проведохме се сдобихме с нови идеи за развитието и оптимизацията на сайта.  

  С настоящата референция оценявам високо познанията на амбициозния екип,  на  дигиталната  

агенция  „Онлисио“  ЕООД в  областите:  познаване  характерните  особености  на  търсещите  машини  – 

алгоритми и тяхното развитие във времето; подготовка и структуриране на рекламни кампании – избор 

на ключови думи,  други видове on-line реклама; разпределение и оптимизиране на рекламния бюджет,  

връзка,  съответствия,  насочване  и  оптимизиране  между  ключовите  думи  и  web-сайтовете;  дизайн  и 

съвременни  възможности  на  web-технологиите;  усилване  на  ефекта  и  развитие  на  успешен  PR  в 

социалните медии.

   Препоръчвам онлайн маркетинговата агенция „Онлисио“ ЕООД, която се доказа като надежден и 

професионален партньор.
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