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Представяне на „Най-Добра Цена” от Izgodnobg.com 

 

1. Какво представлява „Най-Добра Цена” 

„Най-Добра Цена” е иновативен продукт, който позволява на магазините да получат максимална 

полза от ценовото предимство, което предлагат на клиентите си. 

Обозначаването, което всички сме виждали от типа „Топ Оферта”, „Промоция” и други указват на 

потенциалния клиент, че магазинът смята тази оферта за много добра. Някои магазини дори 

публикуват конкурентна пазарна цена до тяхната и посочват с колко тяхната е по-добра. Това 

обаче е недоказуема информация от гледна точка на клиента и като цяло на нея се гледа с 

недоверие. 

Izgodnobg.com като установена на пазара и позната сред пазаруващите онлайн търсачка Ви 

предлага  да удостовери вашите най-добри оферти със своя „печат” за най-добра цена. Ние 

гарантираме, че вашата цена е най-добрата на пазара към момента. 

2. Изглед и функциониране от гледна точка на потребителя 

Печатът е уеднаквен като тип, за да е лесно разпознаваем от потребителите. Цветовата му гама 

обаче може да се нагажда към вашия магазин, така че да изглежда добре във вашия дизайн. 

 

 Най-подходящото място за поставяне на печата е близо до цената. Ето пример от сайта на нашия 

бета тестер – www.mit.bg, на който сме изключително благодарни за оказаното съдействие в 

процеса на тестване на печата (затъмнението е сложено от нас за целите на това представяне). 

http://www.mit.bg/
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Как работи печата можете да видите и „на живо” на адрес http://www.mit.bg/rw/items/GSMNE75-

nokia-e75.html (поне докато Mit.bg държи най-добрата цена за този телефон). 

При клик на печата потребителят бива отвеждан до страница с цени за съответния продукт, 

където, разбира се, цената, определена за „Най-добра” следва да е на първо място (затъмнението 

е от нас за целите на това представяне). 

http://www.mit.bg/rw/items/GSMNE75-nokia-e75.html
http://www.mit.bg/rw/items/GSMNE75-nokia-e75.html
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3. Вграждане и функциониране от гледна точка на търговеца 

За да вградите тази функционалност в магазина си е необходимо да заявите чрез формата ни за 

контакт желание за участие в „Най-Добра Цена”. Ние ще изготвим и изпратим за одобрение печат 

в цветова схема, подходяща за сайта ви. 

Ще получите html/javascript код, който да поставите на сайта си, в страниците, на които се виждат 

оферти за отделни продукти. 

При зареждане на страница от сайта с оферта за продукт се зарежда и нашият код. Той първо 

проверява URL адреса, за да определи за кой продукт е дадената страница. След това проверява 

дали вашата оферта е най-добра за този продукт според нашата база данни. 
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Ако офертата Ви е най-добра, се показва печата. Ако офертата Ви не е най-добра или няма 

достатъчно оферти, с които да се сравни, се показва прозрачна картинка с размер 1х1 пиксела, т.е. 

невидима за потребителя на сайта. 

Можете да направите справка за това за колко цени от вашия магазин към момента би се показвал 

„Най-добра цена” като отправите запитване към Izgodnobg.com. 

4. Цени 

Услугата „Най-Добра Цена” се предлага на промоционална цена от 42 лева с ДДС на месец по 

случай стартирането й и предстоящия втори рожден ден на Izgodnobg.com. Заплаща се авансово, 

по банков път. 

5. За контакти 

 

e-mail: office@izgodnobg.com 

 

тел. 0897 721 474 

 

skype: webfocusbg 

 

Георги Георгиев 

Управител 

Уеб Фокус ЕООД 

11.11.2010г. 
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