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Ако вече имате магазин в Etsy.com, но резултатите не са това, което 
знаете, че е възможно и можете да постигнете, тази услуга е за Вас. 
 
Настоящата оферта е за анализ и план за действие на онлайн 
магазин на платформата на Etsy.com. 
 
Анализът е под формата на видео, а планът за действие получавате 
като доклад. Файловете са Ваши и можете да се връщате към тях 
колкото пъти имате нужда. 
 
Те ще Ви помогнат да разберете силните и слабите страни на 
магазина Ви и да се насочите към правилното му развитие с ясни и 
конкретни стъпки. 
 
Изпълнението на услугата отнема до 10 работни дни от датата на 
плащане, но най-често много по-малко. 
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Изисквания за започване на работа: 
 

1) Плащането на сумата от 119 BGN става по банков път на 
следната сметка: 

 
Първа Инвестиционна Банка АД 
Титуляр: АНТОНИЯ СТАНИМИРОВА КОЛЕВА ЗОРЛУЕР 
С-ка №: BG58FINV915010BGN0SDEP 
БАЕ: FINV9150 
 
Предоставяне на: 

- Линк към магазина 
- Линк към конкуренция (ако знаете за такава) 
- Screenshots (статистики за последните три месеца, анализ на 

най-търсените продукти и ключови думи) за които ще 
предоставя примери и ще помогна да направите, ако е нужно 

 
  



 

Оферта за анализ и план за действие на Etsy.com магазин 
SheHustlin.com 

 

Какво е Включено в Услугата 
 

o Видео анализ на конкуренцията, за да разберете къде стоите 
по отношение на цените, разнообразието и видимостта. С 
други думи, ще разберете какво можеш да направите по-
добре, за да надминете конкуренцията. 

o Видео анализ на продуктите ви за цялостна визия и търсене 

o Видео анализ на снимките 

o Препоръки за заглавията, таговете и описанията  

o Препоръки за оптимизацията и организация на магазина 

o Примерни заглавия, тагове и описания 

o Препоръки за реклами и промоции 

o Препоръки за пощенски разходи и профили 

o Други материали за развитие на магазина, разработени от мен, 
специално за българския продавач. 
 

В папка, посветена само на Вас, в Google Drive, ще получите: 
 

o Няколко видеа, които ще Ви покажат нагледно какво и как 
трябва да промените в магазина;  

o Доклад с допълнителна информация като примерни тагове, 
заглавия и т.н., и план за действие; 
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o Списък с точки за изпълнение, така че да знаете точно какво 
трябва да направиш стъпка по стъпка. 
 

Този доклад  е различен за всички. Той ще бъде персонализиран за 
Вас и Вашия магазин и пазар. 
 
Ако имате някакви въпроси за каквото и да било в анализа, след 
като го получите, аз отговарям безплатно, без бързане, без 
ограничение във времето.  
 
Ако желаете, ще разгледам магазина, след редакциите, за да сте 
сигурни, че всичко е синхронизирано. 
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