
 
 

• Как работи това 

• Какво предлагаме ние 

• Нашите предимства 

• Защо именно ALL BIZ? 

• Вашите три стъпки до успеха 

търгувай по нов начин! 



Търгувай по нов начин! 

  Вие смятате, че 
Вашите продажби са 

ефективни 
  

           Ние ще Ви уверим, че               
може да бъде и по-добре ! 

? 



Вземете още днес! 

Какви възможности предоставя  ALL BIZ  
за Вашия бизнес? 

• Увеличаване на броя клиенти 

• Повече  писмени поръчки 

• Разширяване на пласмента 

• Увеличаване на доходите на компанията 

• Изграждане на имидж като  надежден 

делови партньор 



Как работи това? 

Как работи това? 
Опитът на успешните компании 



Как работи това? 

Повече от 800 хиляди компании са регистрирани в ALL BIZ 
            Това са и промишлени гиганти, и големи, и средни  частни компании 
          Повечето от тях вече оцениха предимствата на работата с ресурса 

Электролидер, ООО 

«Само за една година сътрудничество с Вас сме  
постигнали значителни резултати в рекламата на 
нашата продукция и значително увеличихме кръга на 
нашите бизнес-партньори». 

 Украйна   

«От момента на регистрация на ресурса ALL BIZ 
броят на поръчките се увеличи с  25%, а броят на 
запитванията  се увеличи  3 пъти». 

Северно 
Зодчество - 
Астана, ТОО 

Казахстан 

 Беларус 
  

«Cooperation with your company has been very fruitful. Its worth mentioning that we’ve got 
overwhelming response from the customers since we became the ALL BIZ PREMIUM member and we 
had several deals closed with Rs 22 lakhs profit». Lahari Associates, 

Company 

Мински тракторен 
завод, ПО 

 Индия 

«Искаме да отбележим големия брой писма, които постъпват на пощенската кутия на 
компанията от ресурса ALL BIZ. 
Сътрудниците на  компанията професионално изпълняват своите задължения, оперативно 
поместват материалите  и са готови да помогнат във всякаква ситуация». 



Как работи това? 

ТОП-20 от най-посещаваните пазари в ресурс ALL.BIZ 

Всеки ден 700 хиляди 
потребители посещават 

ресурс ALL BIZ,  
заинтересовани  в 

закупуването на стоки и 
услуги 



Как работи това? 

Какво продават в ресурс ALL BIZ? 

В ресурс ALL BIZ  са 
представени  15 000 000 
каталози на стоки и услуги от 
целия свят  – от детски стоки 
до уникално промишлено 
оборудване! 



Как работи това? 

Ливия 

Украйна 

Към компаниите в ресурс ALL BIZ 
всеки ден постъпват писмени поръчки и запитвания 

България 

Полша 

География на писмените поръчки и 
запитвания за една година към 

български компании 
(първите 30 от 200 държави) 

15 хиляди писмени  
поръчки и запитвания 
постъпиха за една 
година 
към български 

компании   

 България 
 Гърция 
 Русия 
 Румъния 
 Украйна 
 Полша   
 Италия 
 Германия 
 Турция 
 Чехия 
 Испания 
 Армения 
 Казахстан 
 Филипини 
 Израел   
 Китай   
 Унгария 
 Беларус 
 Великобритания      
 Франция 
 Кипър 
 Латвия 
 Грузия   
 Литва 
 Словакия    
 Тунис   
 Узбекистан 
 Сърбия   
 Македония    
 Иран 

3943   
3456   
596   
536   
517   
467   
392   
304   
265   
185   
177   
166   
143   
121   
101   
89   
87   
77   
76   
75   
68   
65   
65   
60   
58   
55   
53   
45   
45   
45 



Как работи това? 



Вземете повече! 

Как да получите повече поръчки 
Как да увеличите обема на  
продажбите 
Как да разширите пласмента 
 

? 

Възползвайте се от 
предимствата на ALL BIZ ! 



Нашите 
предимства 

Нашите предимства 



Според данните на Google Analytics 
Период: 01.03.2011 — 01.03.2012 

Аудитория на ресурса 

415 място в рейтинга ТОП-1000 на 

най-посещаваните сайтове в света 
сред 196 милиона активни уеб-ресурси 

238 милиона посетители в година са 
заинтересовани в закупуването на стоки и услуги и тази 
целенасочена аудитория динамично се увеличава 



 

Максимално да се обхване 
вътрешния пазар 

 
 

Свободно да се търгува в 
цял свят 

 

География  на 
посетителите на 
едноезичен В2В ресурс 

География на посетителите 

Януари 2012 година 
Според данните на Google Analytics 

Целевата бизнес-аудитория,           
вече избрана чрез системите за търсене, 
позволява: 

България 
84,8% 

Европа 7% 
ОНД; 5% Други 3,2% 



Български, английски, руски, полски, немски, испански, украински, 
китайски, румънски, френски, чешки, португалски, турски, 
италиански, арабски, персийски (фарси), унгарски, японски, корейски, 
холандски, виетнамски, гръцки, иврит, норвежки, фински, шведски 

Отсъстствие на езикова бариера -    
всеки потребител от всяка точка на света има 
възможност да вижда  информацията, поместена 
на ALL BIZ, на своя роден език 

. 

Многоезиковост 
 

ALL BIZ предава 
информацията  за 
Вашите стоки и услуги        
на 26 езика 
 



Вашите три стъпки   
до успеха 



Стъпка първа 

Регистрационните пакети дават 
възможност да се добавят до 
500 пъти повече стоки и услуги. 
Посещаемостта на платените 
компании нараства до 162 
пъти! 
 

Компаниите, стоките и 
услугите  на ALL.BIZ се 
ранжират в съответствие 
с приоритетността и 
качеството на 
описанието. 
 
Приоритетът зависи от 
избрания пакет. 

 Изберете регистрационен 
пакет,  който отговаря на 

Вашите бизнес-цели 
. . 

 
 
 
 
 
Стъпка 1 
Регистрационните пакети 
позволяват да получите: 
 
 Приоритет на предване в 

националния  каталог на стоки и 
услуги, в Global market, а също и в 
каталога с компании 

 
 Няколко пъти повече  писмени 

поръчки и запитвания, повече  
потенциални клиенти 

 
 Изграден имидж като надежден 

доставчик и партньор 
 
 Допълнителни инструменти  за 

популяризиране (медийна 
реклама, елементи на PR) 

 
 Персонална поддръжка от  

мениджър (помощ при 
попълване на информацията в 
личния профил, консултиране) 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
Стъпка 2 
Създайте фирмен профил с  
пълната функционалност 
на уеб-сайт 
 
  Разнообразие на готови 

шаблони и цветови схеми 
 
  Подробна статистика по 

различни параметри на 
посещаемостта (по ключови 
думи, по региони, по 
страници, от къде идват) 

 
  Автоматично препращане на 

съобщенията със защита от 
SPAM реклама на Вашия e-mail 

 
  Поддръжка от персонален 

мениджър, получаване на 
квалифицирано консултиране 

 
 
 
 

Стъпка втора 

Изберете свой дизайн за 
личния си профил на 

платформа ALL BIZ 

. . 



Стъпка трета 

Повече стоки и услуги  -                              
повече поръчки  -                                        
повече потенциални клиенти! 

Стъпка 3 
Добавете информация 
 
● Възможност за поместване до 

10 000 позиции на стоки и 
услуги 

 
● Предаване на каталози със 

стоки и услуги на 26 езика 
 

●  Ценови листи, тендери, 
сертификати, история на 
компанията, технологии, 
филиали, карта за 
местоположението, новини и 
др. 

 
● Автоматично предаване на 

информация за стоки и услуги 
в трите плоскости: в общия 
каталог на компаниите на 
вътрешния пазар и в Global 
market, в личния профил, на 
дъската за обяви 

Добавете максимум информация за 
компанията си - дайте на 
клиентите повече възможности, за 
да изберат именно Вас! 
 

 Добавете каталози със стоки и 
услуги и друга информация 

. . 

Добави 
Главна 
Компания 

•реквизити на 
компанията 
•филиали 

•за предприятието 
•история на 
предприятието 

•сертификати 
•патенти и разработки 
•награди, дипломи 

•за дилърите 
•за клиентите 
•карта 
 

Стоки, Услуги 
Потребности 

Новини 
Съобщения 
Моят профил 

Настройки 
 



Какво предлагаме ние? 

Какво  
предлагаме ние? 



Какво предлагаме ние? 

- среден приоритет 
- стоки и услуги: 500 
- национална реклама 

- висок приоритет 
- стоки и услуги: 5000 
- поддръжка за внос-
износ 
- национална  реклама 
- международна 
реклама 

- максимален приоритет 
- стоки и услуги: 10000 
- поддържка на внос-износ 
- международна реклама 
- национална реклама 
- персонално консултиране 
и поддръжка от мениджър 

                                                   Ориентирани 
към външноикономическа дейност 

Ориентиран към 
вътрешния пазар 

700  BGN* 1 500 BGN* 5 000 BGN* 

* Цените са посочени без ДДС 

Набор от инструменти за 
популяризиране на 
продукцията на 
компанията с елементи на 
реклама 

Активна поддържка за 
износ на стоки и услуги. 
Ефективна работа на 
националния пазар 

Статус на водеща компания и 
конкурентни предимства на 
националния и международния 
пазар 

e 



Какво предлагаме ние? 

Приоритет 
Повече   стоки 
и услуги 

Повече 
клиенти 

Повече 
писмени 
поръчки 

Реклама Внос-износ Имидж Поддръжка 

Регистрационните  пакети  осигуряват  съществени  предимства: 



Защо именно ALL BIZ? 

Защо именно 
 ALL BIZ? 



Защо именно ALL BIZ? 

ALL BIZ дава реални възможности динамично 
да се разширява пласментът 

ALL BIZ позволява да се подобри асортиментът 
и стркутурата на продажбите на Вашата 
компания 

ALL BIZ помага да изградите и поддържате 
добрия имидж на компанията в нужната 
държава или пласмент 

ALL BIZ съдейства за увеличаването на 
приходите на компаниите при оптимално 
съотношение "цена-качество" 



Наши 
преимущества 

Азербайджан 
Аржентина 
Беларус 
България 
Бразилия 
Виетнам 
Египет 
Индия 
Казахстан 
Китай 
Молдова 
Перу 
Полша 
Русия 
Румъния 
САЩ 
Турция 
Узбекистан 
Украйна 
Чили 

Офиси на ALL BIZ 
по cвета 

ALL BIZ: Свят 
 



Присъединявайте се! 

Участието в Система ALL BIZ открива за Вас 
 нови възможности! 

 

Присъединявайте се!   
ALL BIZ е единственият инструмент за активна 

поддръжка на износа на българските компании в 
интересуващите Ви държави! 

ALL BIZ: България 
гр. Пловдив 
4000,  ул. „Стефан Веркович” № 4,   
ет. 5, офис  14  
E-mail: info.bg@all.biz 
Тел.: 032345600, 0882387600;  
Факс: 032345599 
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