ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ
ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС
ОЩЕ ДНЕС!
Станете интернет маркетинг консултант!
Печелете като помагате на всеки бизнес да продава
повече чрез интернет.
Присъединете се към нашата национална мрежа от
франчайз партньори.
■ Достъпна инвестиция с висока възвращаемост
■ Уникални услуги с огромен потенциален пазар
■ Перспективен бранш със стабилен растеж
■ Личностно развитие и независимост
■ Сигурност на доказан бизнес модел
Преди години ние създадохме Internetreklama.bg, по същите причини, поради
които и Вие искате да започнете собствен бизнес днес – печалба,
самостоятелност и визия за бъдещето. Ние знаем колко трудно
може да бъде в началото. Затова искаме да споделим нашия
опит и работещ бизнес модел, за да продължите от
там, докъдето сме достигнали ние.

ФРАНЧАЙЗЪТ НА
INTERNETREKLAMA.BG

НЯМА ДРУГ БИЗНЕС
КАТО ИНТЕРНЕТ
БИЗНЕСА!

■ Не се нуждаете от предишен опит в областта
■ Получавате ноу-хау и всичко нужно, за да успеете
■ Инвестирате в своите знания и умения
■ Комбинирате франчайза и с други бизнес начинания
■ Учите се от опита на останалите във франчайз веригата

Какво е Internetreklama.bg?
Internetreklama.bg е мрежа от професионални интернет маркетинг
консултанти, чиято цел е да помогне на компаниите, институциите,
неправителствените организации и публичните личности да реализират
своя потенциал и да печелят повече чрез създаване и реализация на
индивидуална стратегия за онлайн маркетинг. Ние изграждаме национална
мрежа от интернет маркетинг консултанти като привличаме найамбициозните и способни предприемачи и инвестираме в тяхното
развитие.

На първо място в Google
Напишете „на първо място в Google” и ще видите там да излиза нашият
сайт. Направили сме го за нас – правим го и за нашите клиенти, като
печелим от това. Ще научим и вас как да извеждате сайтовете на
вашите клиенти на челните места в Google и да печелите от това!

Интернет маркетинг бизнеса е развиваща се индустрия с огромна
възвращаемост на инвестицията. Това е престижен бизнес, даващ възможност
за постигане на висок социален статус и мечтания начин на живот.
Според доклад на BCG (Boston Consulting Group) до 2016 г. ще има 3 милиарда
интернет потребители, а интернет икономиката ще достигне $4.2 милиарда
в държавите от Г-20, което е с $2.3 милиарда повече в сравнение с 2010 г.
Около 90% от информацията в интернет е създадена през последните 2
години.
В свят, където има твърде много информация, инвестирането в
интернет маркетинг вече е обичайна практика. Поставянето
на банери и извеждането на сайта на първо място в

Google вече не е достатъчно, за да се привличат клиенти. Нужна е комбинация
от няколко интернет маркетинг канала, за да се спечели и задържи
лоялността на клиентите.
От доклад на eMarketer от януари 2013 г. става ясно, че бизнесите отделят
съществени финансови ресурси за онлайн реклама. Почти един от всеки пет
долара от маркетинговия бюджет е похарчен за интернет реклама и тези
показатели продължават да растат.

BCG установават, че малките и средни предприятия, които активно са
ангажирали вниманието на своите клиенти онлайн, са реализирали 22% ръст
в продажбите за три последователни години. Това е валидно за фирми от
различни държави: Китай, Германия, Турция и Франция.
Пол Зуилинбърг, партньор в BCG и съавтор на доклада, потвърждава: „По
света малките и средни предприятия, които се възползват от потенциала
на интернет простраството, растат завидно по-бързо от тези, които
не използват интернет. Като насърчават компаниите да се обърнат към

интернет, държавите могат да подобрят своята конкурентоспособност и
перспективи за растеж.”1
Хората са до такава степен свикнали с интернет, че биха пожертвали
основни неща от ежедневието си в замяна на достъп до интернет. На
въпроса: „от какво бихте се отказали, за да запазите достъпа си до
интернет”, 77% от американците отговарят, че биха се отказали от
шоколада, 73% - от алкохола, 69% - от кафето, а 21% споделят, че биха се
лишили от секс за цяла година. Интернетът се е превърнал в неделима част
от нашия живот.

Поради тази причина бизнесите най-ефективно достигат до своите клиенти
използайки интернет. Тъй като броят на компаниите използващи интернет
расте главоломно, те имат все по-голяма нужда от помощ при изграждането
на ефективна онлайн маркетинг стратегия, за да могат да спечелят
вниманието и лоялността на клиентите. И точно тук на помощ идват
интернет маркетинг консултантите!

1

The Boston Consulting Group survey, 2012

САЙТОВЕТЕ НЕ СА
КРАСИВИ ИЛИ ГРОЗНИ,
А ТАКИВА, КОИТО
ПРОДАВАТ И ТАКИВА,
КОИТО НЕ ПРОДАВАТ!
Да, наистина има десетки хиляди фирми и дизайнери, които предлагат
красиви сайтове. Но те не са ни конкуренти! Ние насърчаваме клиентите си
да не се отказват да работят със своите уеб дизайнери, ако са доволни от
досегашната им работа. Internetreklama.bg не прави сайтове, Internetreklama.bg
прави сайтовете печеливши.

■ Продавайте чрез 22-те стъпки към успешната сделка
Ние ще те превърнем в майстор в продаването. Ще те научим не само
как да продаваш, но и да помагаш на своите клиенти чрез тези техники да
превърнат своите сайтове в печеливш бизнес.

■ Излизайте на първо място в Google
Жизнено важно за бизнеса е клиентите да могат да те намират онлайн.
Ние ще ти предоставим най-пълния чеклист от 212 фактора, които ще ти
позволят да изстреляш сайтовете на своите клиенти на първа позиция в
Google.

■ Използвайте всички канали в мрежата
Ефективното използване на онлайн каналите за маркетинг комуникация е
задължително средство, чрез което бизнесите увеличават своето влияние.
След първоначалните обучения ти ще си способен да предложиш на своите
клиенти подходящите интернет маркетинг канали, съобразени с конкретните
нужди на техния бизнес.

■ Печелете с 4P на интернет маркетинг микса
Изграждането на успешно онлайн присъствие не винаги е достатъчно да
превърне бизнеса в печеливш. Преди да оптимизираш своето интернет
присъствие, ти трябва да имаш правилния продукт, на правилното място, на
правилната цена. С други думи, ако твоят продукт/услуга не е качествен или
не е достъпен, или има неадекватна цена, промотирането и рекламирането
му няма да е достатъчно, за да го превърне в печеливш. Ключът към успеха е
правилният маркетинг микс!

■ Изградете влиятелен онлайн бранд
Ние ще те научим да използваш елементите, които превръщат един продукт
или услуга в успешен бранд. По този начин ти ще помагаш на своите клиенти
да се откроят на пазара и да изградят емоционална връзка със своите
потребители.

Защо съществува Internetreklama.bg?
Ние от Internetreklama.bg се стремим да бъдем полезни на:

■ Клиентите: Помагаме на компаниите да печелят повече в интернет,
като се възползват от нашите експертни познания и ноу-хау.

■ Франчайзополучателите: Превръщаме нашите франчайзополучатели
в успешни интернет маркетинг консултанти, които са удовлетворени от
това, което правят.

■ Нашите служители: Предоставяме на нашите служители всички необходими условия, за да се развиват и да работят с желание и позитивизъм.

■ Компанията: Едва когато всички страни, споменати по-горе, са
финансово и професионално удовлетворени, ние може да се похвалим, че
сме създали успешна организация.

■ Обществото: Допринасяме за развитието на обществото чрез нашите
услуги, подкрепа на обществени каузи и развитие на екологичен бизнес.

■ Общност

ЗАЩО НАШИТЕ
ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛИ
ПЕЧЕЛЯТ?

■ Постоянна подкрепа

Да бъдеш част от франчайз верига е свързано с доста по-ниска степен на
риск в сравнение с това да започнеш да градиш своя бизнес от нулата. Ти
имаш достъп до работещ бизнес модел с ясни процедури за работа. Освен
това, ние ти предоставяме необходимото ноу-хау чрез постоянните обучения
и тренинги. В основата на успеха на Internetreklama.bg е индивидуалният успех
на всеки от нашите франчайзополучатели. Те са успешни благодарение на
това, че им гарантираме:

Internetreklama.bg предлага постоянна подкрепа на своите
франчайзополучатели. Помагаме ти не само да се справяш с рутинни
оперативни дейностти, но и те съветваме как да развиеш своя бизнес. Ще
те обучим как ефективно да индентифицираш и решаваш проблеми възникнали
при работата с клиенти. При нужда можем да ти осигурим и доверени
подизпълнители. По всяко време може да разчиташ на пълната подкрепа и
експертно мнение от централата на Internetreklama.bg.

Internetreklama.bg развива и се грижи за своята общност от
франчайзополучатели като ги стимулира да споделят своя опит и успехи. По
този начин всички те се обогатяват взаимно. Ние стимулираме екипната
работа и сътрудничеството във веригата.

■ Защитена територия
Internetreklama.bg ти предлага възможността да притежаваш свой собствен
район и да получиш ексклузивитет за тази територия. Това позволява
да извлечеш 100% от потнециала на пазара. Ако в централата постъпи
запитване от твоята територия, то бива препращано директно към теб.

■ Достъпен франчайз
В сравнение с другите предложения за франчайз бизнес и възможността
да стартирате свой бизнес, франчайзът на Internetreklama.bg изисква
изключително достъпна инвестиция. Това е възможност с минимален риск и
огромен потенциал за развитие и печалби. Ти не инвестираш в офис, инвентар
или човешки ресурси, а в най-ценния си актив – в себе си!

■ Ноу-хау
Чрез индивидуални обучения нашите франчайзополучатели усвояват до
съвършенство изкуството на продаването и убеждаването. Освен това
ти се научаваш как да помагаш на бизнесите да печелят чрез: 22 стъпки за
успешни продажби, 212 фактора за излизане на първо място в Google (найпълния чеклист), правилното съчетание на 4Р на интернет маркетинг микса и
изграждането на влиятелен онлайн бранд.

Ценности на Internetreklama.bg
■

■
■

■
■

Позитивизъм
Вярваме, че положителното отношение е задължително условие за успех в
бизнеса и в живота. Ето защо ние подхождаме с приятелска усмивка дори и
при кризисни ситуации.
Инициативност
Ние сме дейни и не пропускаме нито една възможност да се развиваме и
подобряваме нашите методи и бизнес решения.
Визия
Мечтаем за големи неща! Чрез упоритост и постоянство ние градим не
само нашето бъдеще, но и бъдещето на нашите франчайзополучатели и
клиенти.
Технологичност
Във всичко, което правим, ние се стремим да използваме иновативни
решения и технологии.
Оперативност
Силни сме в свършването на работата, а не в празните приказки.

Какво казват за нас
нашите франчайзополучатели?
Георги Богданов:
„Това е бизнесът, от който се нуждаят почти всички
други бизнеси! Подкрепата, която получавам надхвърля
очакванията ми. От централата дори печелят клиенти и
ми ги предоставят.”

Жоро Милушев:

Георги Манов:
„Винаги съм искал собствен бизнес, а идеята за интернет
реклама е страхотна! Сферата е динамична и креативна!
Всяка една фирма, организация и дори човек са потенциални
клиенти. Какво е различното? Това, че обичаме клиентите
си и им помагаме да продават значително повече.”

Проучете преди да инвестирате

„Internetreklama Промени живота ми изцяло. Начините за
печелене на клиенти помагат не само на консултантите, а
и за разрешаването на проблемите на самите клиенти.”

Попитайте 10 ваши приятели и познати (потенциални клиенти) с реален бизнес
следните 3 въпроса:
1. Смяташ ли, че твоите клиенти са в интернет и могат да
разберат за теб, докато са там?

Цветан Цветанов:
„Имам и друг бизнес в търговията. Станах франчайз
партньор на Internetreklama.bg, защото виждам, че хората
все по-често пазаруват в интернет, а не в традиционните
магазини.”

Георги Русев:
„Обучението за привличане на клиенти включва изненадващо
много изпитани в практиката техники, които наистина ми
помагат да привличам все повече и повече клиенти.”

2. Кое според теб е по-важно за един сайт – да е красив или да
печели?
3. Ако искаш да излизаш на първо място в Google, би ли се доверил на
фирма, чиито сайт излиза на първо място в Google?
От отговорите им ще добиете представа колко необятен е пазарът на
интернет услуги, и ще се обедите, че всеки има нужда да продава и печели
повече в интернет!

КОЙ Е ИДЕАЛНИЯТ
ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОР НА
INTERNETREKLAMA.BG?
ИНВЕСТИЦИЯ ВЪВ ФРАНЧАЙЗ ПАКЕТ
Първоначална такса: 9000 лв.
Месечна такса: 6% от оборота, но не по-малко от 240 лв. след 3-тия
месец от подписването на договора
Допълнителна инвестиция: няма
Продължителност на догорова: 5 години

КОЙ ФРАНЧАЙЗ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВАС?
Съществува огромен избор от възможности за започване на франчайз
бизнес. Как да избереш тази, която е подходяща за теб? Какви са твоите
амбиции, професионален опит, личностни качества и финансови възможности?
Съвпадат ли те с нашето предложение? Отговори си на простия въпрос: Ако
трябва да правя това всеки ден, ще мога ли да се радвам на живота и да бъда
щастлив?

Дали франчайзът на
Internetreklama.bg
е подходящ за теб?
Свържи се с нас
за безплатна консултация!

Франчайзополучателят на Internetreklama.bg търси възможност за бизнес в
стабилен бранш, с достъпна инвестиция и неограничено поле за растеж и
развитие. Той е жаден за независимост, притежава предприемачески дух и
желание за успех.
Идеалният франчайз партньор на Internetreklama.bg е:
• УПОРИТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ
• СТРЕМИ СЕ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ
• ТРУДОЛЮБИВ
• АМБИЦИОЗЕН
• ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ
• КОМУНИКАТИВЕН
• ИМА ЖЕЛАНИЕ ДА УЧИ И ДА СЕ РАЗВИВА
• МОТИВИРАН
• УМЕЕ ДА УПРАВЛЯВА
• ПОЗИТИВЕН И УСМИХНАТ
Да бъдеш собственик на франчайза на Internetreklama.bg е невероятна
възможност да изживееш мечтата си да имаш свой успешен бизнес. Ниската
инвестиция ти позволява да се радваш на безграничния потенциал за растеж
и развитие, постоянна подкрепа от експерти и позитивно отношение. За
повече информация за това как да станете притежател на франчайза на
Internetreklama.bg, моля свържете се с нас на office@internetreklama.bg.

ОЩЕ 10 ПРИЧИНИ
ДА ИЗБЕРЕШ
INTERNETREKLAMA.BG
За да ти се случи нещо, което не ти се е
случвало, направи нещо, което не си правил!
1. Ще имаш нещо свое! Нещо работещо! Нещо, с което ще се гордееш, че
си постигнал със своите собствени усилия!
2. Всеки може да продава сандвичи, но не всеки може да бъде интернет
маркетинг консултант.
3. Включваш се в динамичен бизнес с непрекъснати нововъведения.
4. При консултантския бизнес себестойността е почти нулева.
5. Имиджово е. Хората от твоите среди и от твоята територия ще
имат нужда от теб и ще те търсят за съвет.
6. Можеш да интегрираш семейството си.
7. Това е приятна работа, която ще вършиш с удоволствие и когато имаш
желание за това.
8. Ако следваш инструкциите ни и организираш служителите си добре,
ще имаш и средствата, и свободното време, за да посветиш по три
месеца на своите хобита или на пътувания по света.
9. Това е гъвкав бизнес, който ти дава свободата да го променяш в
движение. Можеш да ръководиш служители или да работиш сам. Можеш
да го движиш от къщи или да наемеш офис.
10. Сам ще си бъдеш шеф и нещата ще зависят изцяло от теб.

ТОП 4 НА ВЪПРОСИТЕ, КОЙТО НАШИТЕ
ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ НИ ЗАДАВАХА ПРЕДИ
ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ВЕРИГАТА
B Какво ще стане, ако не успея да намеря клиенти?
O Още от първия ден вие ще сте представен на сайта на

Internetreklama.bg и ще можете да получавате запитвания от вашата
територия. Печеленето на клиенти е изкуство! Точно, поради тази
причина, ние започваме обучението на нашите франчайзополучатели с
усвояване на 22-те стъпки към успешната сделка. Освен това нашите
консултанти ще ви подкрепят докато започнете уверено да печелите
новите си клиенти си сам.

B Какво да правя като възникне проблем?
O Винаги ще знаете какво да направите! Постоянно ще получавате
ноу-хау чрез обучения, материали и индивидуални срещи. При възникнал
проблем, винаги може да ни се обадите, да ни пишете или да ни
посетите. В случай, че проблемът е по-сериозен, представител на
Internetreklama.bg ще дойде при вас.

B Каква ще е моята роля като интернет маркетинг консултант
на Internetreklama.bg?

O Вашата работа е да помогнете на бизнесите да печелят оптимално

в интернет. Вие ще се свързвате с потенциални клиенти във вашия
район, ще анализирате техните бизнес нужди и ще предоставяте
най-добрите решения, които ще донесат финансови успехи на вашите
клиенти.

B Каква възращаемост да очаквам от моята инвестиция?
O Възвраещамостта на инвестицията ви е силно обвързана с вашата
индивидуална мотивация, целеустременост и трудолюбие. Колко
ще печелите зависи и от това какви компании таргетирате, с
колко потенциални клиенти се срещате на ден и как рекламирате
своя бизнес. Нашите наблюдения показват, че 2/3 от франчайзополучателите ни възвръщат инвестицията си между
6-тия и 12-тия месец след започване на бизнеса.

www.internetreklama.bg
e-mail: office@internetreklama.bg
тел: 0884 725 333

