
Ahead Program
Възможности за търговци и бизнеси, обслужващи търговци



Преди Сега

2-12 месеца разработка

Цена 3 000 € – 25 000 € 

Неработещи 
интеграции

Липса на поддръжка

< 100 000 лв. оборот от 
SaaS базирани 
магазини

Моментален старт

Цена 200 € – 500 € / година

Десетки интеграции с 
local service providers

Поддръжка 24/7

<2 часа на месец, 
инвестирани в комуникация и 
технологични надграждания

Над 30 часа месечно, 
загубени в справяне с 
технологични 
проблеми

Стотици милиони лева 
годишен оборот на 
търговци, използващи
SaaS



> 2000 успешно 
работещи магазина

420 000 000 лв.
106 млн. за 2021 година

> 1 200 000 продукта

> 1 000 000 поръчки 
годишно

4 държави, в които се 
предлага GombaShop



Тези резултати ни задължават
да преминем към следващата стъпка от 

развитието на GombaShop.



Стартирахме с идеята да 
предоставим лесен, достъпен, 
интуитивен и икономически изгоден
вариант за създаване на онлайн 
магазин за малките и средни 
търговци.



Стартирахме с идеята да 
предоставим лесен, достъпен, 
интуитивен и икономически изгоден
вариант за създаване на онлайн 
магазин за малките и средни 
търговци.

Сега ще се постараем 
да дадем още повече.
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Ahead Program?
Какво представлява

Grow 
Together

Part of the 
eCommerce 
Organism

Share the 
Knowledge

Advanced Hub for еCommerce Assistance & Development



GombaShop Ahead Program 

Grow Together

Personalization

Многофункционален интерфейс
(Pagebuilder), позволяващ дълбоки 
нива на персонализации на онлайн 
магазините, без необходимост от 
технически умения.

Marketing Enhancement Suite 

• Cross-sale and Up-sale 
• Liveshopping
• Повече и по-добри статистики
• По-бърз чекаут
• Повече интеграции с маркетинг инструменти

Order Status 
Notification Center

По-добро управление на нотификациите и 
статусите, свързани с поръчките
Повече възможности за къстъмизация на 
имейлите
SMS и Viber известявания
Abandoned carts автоматизации

Appstore Extended

Повече и по-функционални интеграции със 
софтуерни продукти, предоставяни от трети 
страни. 



GombaShop Ahead Program 

Part of the eCommerce Organism

Ние виждаме себе си като част от съществуваща екосистема.

Не като създатели на такава.



GombaShop Ahead Program 

Part of the eCommerce Organism

Graphic Designers

Consultants and 
Advisory

Copywriting and 
Translation

Store Management

Developers
Photographers

Call Center Marketing Experts

eCommerce Hub



GombaShop Ahead Program 

Part of the eCommerce 
Organism

Агенции и 
консултанти, 
предлагащи 
услуги за 
търговци.

Технологични 
партньори. 
Решения за 
онлайн 
търговия.

Уеб студиa и 
експерти, 
изграждащи 
онлайн 
магазини.

Риселъри
(Афилиейти).



GombaShop Ahead Program 

Part of the eCommerce Organism

Без комисиони

GombaShop НЕ взима комисиони и/или 
каквито и да е посреднически такси

Директна връзка
GombaShop НЕ посредничи във
финансовите взаимоотношения, а 
комуникацията м/у търговец и партньор
се извършва директно.

Тясно таргетирани лийдове



GombaShop Ahead Program 

Тясно таргетирани лийдове
Изграждане на симбиотична среда, 
която свързва търговците с партньори, 
предлагащи качествени услуги, които
биха подобрили бизнес резултатите им.

Awareness и позициониране

Директна връзка

GombaShop НЕ посредничи във финансовите
взаимоотношения, а комуникацията между 
търговец и партньор се извършва директно.

Без комисиони
GombaShop НЕ взима комисиони и/или 
каквито и да е посреднически таксиPart of the eCommerce Organism



GombaShop Ahead Program 

Awareness и позициониране
Позициониране в сайта на GombaShop, 
както и различни комуникационни 
канали.

Помощ на всяка стъпка
       

и/или каквито и да е посреднически 
такси

Тясно таргетирани лийдове

Изграждане на симбиотична среда, която 
свързва търговците с партньори, предлагащи 
качествени услуги, които биха подобрили бизнес 
резултатите им.

Директна връзка
GombaShop НЕ посредничи във
финансовите взаимоотношения, а 
комуникацията м/у търговец и партньор
се извършва директно.

Part of the eCommerce Organism



GombaShop Ahead Program 

Помощ на всяка стъпка
Нашият екип е на разположение и ще
съдейства на партньорите при 
разрешаване на различни казуси, 
въпроси и комуникация с търговците.

 
финансовите взаимоотношения, а 
комуникацията м/у търговец и партньор
се извършва директно.

Awareness и позициониране 

Позициониране в сайта на GombaShop, както и 
в различни комуникационни канали.

Тясно таргетирани лийдове
Изграждане на симбиотична среда, 
която свързва търговците с партньори, 
предлагащи качествени услуги, които
биха подобрили бизнес резултатите им.

Part of the eCommerce Organism
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финансовите взаимоотношения, а 
комуникацията м/у търговец и партньор
се извършва директно.

Помощ на всяка стъпка

Нашият екип е на разположение и ще 
съдейства на партньорите при 
разрешаване на различни казуси, въпроси 
и комуникация с търговците.

Awareness и позициониране
Позициониране в сайта на GombaShop, 
както и различни комуникационни
канали.

Part of the eCommerce Organism
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Part of the eCommerce Organism



GombaShop Ahead Program 

Part of the eCommerce Organism

Възможности за риселъри

Advanced Reseller

Хора и компании с известен опит в 
електронната търговия, създаване и 
управление на електронни 
магазини.

Referral

комисиона - до 50%
минимален брой магазини – 5 
приоритетна поддръжка - договаряне
ограничения във времето - няма

Хора и компании с опит в продажби 
на дигитални продукти, компании, 
които предлагат различни услуги, 
свързани с електронна търговия.

комисиона – 20% - 35% /зависи от брой магазини/
минимален брой магазини – няма
приоритетна поддръжка – няма
ограничения във времето - няма



GombaShop Ahead Program 

Share the Knowledge

Работа с 
университети и 
образователни 
институции

Партньорства с 
частни 
професионални 
академии

Създаване и 
поддръжка на 
Knowledge
Database

Книга

В книжарниците и онлайн 
Януари 2023

От 0 до успешен 
онлайн бизнес.
Наръчник за 
стартиращи интернет 
магазини.



Благодаря за вниманието!

Георги Костов
CEO – GombaShop

g.kostov@gombashop.com
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