


Лесен достъп до много приключения

С помощта на всички партньори и 
много работа от страна на целия 

екип на adventures.bg, компанията 
има за цел да превърне сайта в 

решението, за което хората се сещат 
първо, когато става въпрос за 

екстремно приключение в България



Конфигурация и плащане он-лайн

Процеса на поръчка е изцяло он-
лайн и е насочен към хората, които 
не искат да бъдат занимавани с 
твърде много детайли, а да 
направят поръчка, плащане и да 
получат своя ваучер по най-бързия 
начин.



Красив на всеки екран

Специално внимание е отделено и 
на мобилната версия на сайта, за да 
може процеса по закупуване на 
ваучер за приключение да е еднакво 
добър, независимо устройството, на 
което се гледа.



Подаръци, които се помнят

Отдавна клиента не избира 
единствено стоката/услугата, която 
потребява, а избира и мястото и 
начина по който я купува.



Докато ние се занимаваме с маркетинга и рекламата, 
което е нашата специалност, вие се фокусирате върху 
извършването на най-добрата услуга, което вярваме е 
вашата. 

За всяка продажба на ваш ваучер през сайта 
adventures.bg вие заплащате предварително договорен 
комисион като твърда сума или процент от продажната 
цена. 

Изискванията, за да работите с нас са да предоставяте 
услуга от която клиентите са доволни и да не 
предоставяте по-ниска крайна цена на място или чрез 
други партньори.

Модел на работа



Adventures.bg е още едно 
място, където хората ще 
могат да видят услугите, 
които предлагате.

Видимост за твоя бранд

Предимства за вас

Имаме опит в customer support 
в различни сфери и вярваме, 
че ще предоставим най-
доброто обслужване. 

Качествено обслужване
Нагласяме нашите процеси 
според вашите, така че да 
работим дълго и в синхрон.

Улеснен процес 

Единственото, което 
плащате е част от 
продажната цена

Без такси за започване
Колкото повече, толкова 
повече беше казал някой 
велик мислител или мечо 
Пух.

Нови клиенти
Жители на големи градове, 
ЮПИ-та, експати, чужденци 
посещаващи българия и 
много други.

Различна аудитория



Всяка седмица 
получавате пълен 
списък със всички 
клиенти, които са 
закупили ваучер за 
предлага от вас услуга 
и са направили 
резервация.

Стъпка 3

Начин на работа

Вие ни предоставяте 
условията за ползване 
на услугата, както и 
всякакви материали, 
които искате да 
използваме във вашия 
листинг в т.ч. снимки, 
видеа и др.

Стъпка 1
Продажбите се 
извършват от нашият 
екип, който предоставя 
пълно съдействие на 
клиентите от избора до 
резервацията на 
услугата.

Стъпка 2
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Step 03



Поръчката включва избор на 
услуга, заплащане и издаване 

на уникален ваучер код

Резервациите от клиенти 
се обработват от нашият 

екип

Услугата се извършва от вас по 
предварително уговорения начин

Плащанията се извършват на 
месечна база или при поискване.

Процес на работа с партньори



Кои сме  
ние?



Юрий Славчев

Юрий е предприемач и маркетинг 
специалист с няколко успешни бизнеса зад 
гърба си. Преди да започне да работи за 
себе си, натрупва опит в международна 
компания с офиси в България, Англия и САЩ, 
където прилага редица нови похвати и 
постига страхотни резултати. Резултатите, 
както винаги, са изразени в продажби. 
Другите му проекти са също свързани с 
продажбни на стоки и услуги по интернет - 
продава над 300 бънджи скока на година, 
стотици екскурзии и хиляди летищни 
трансфери. Бъдете сигурно, че ако Юри се 
захваща с нов проект, работа ще има за 
всички.

CEO и Co-founder



Най-успешни проекти

aroundbulgaria.com1daybulgaria.ru privateguidebulgaria.com

bungeeclub.bg 

http://aroundbulgaria.com
http://1daybulgaria.ru
http://privateguidebulgaria.com
http://bungeeclub.bg


Виктор Стойнов

Виктор е на 30 години и adventures.bg е първият му 
личен проект. През последните 8+ години e работил 
като маркетинг мениджър в няколко международни 
компании, където управлява различни проекти в 
сферата на рекламата и продажбите. Последното 
му занимание е българската старт-ъп компания 
Domestina, където с работата си е спомогнал за 
налагането на марката, като първи избор на 
потребителите търсещи услугата домашна 
помощница и с който печели редица отличия на 
най-престижните бизнес форуми!

CМO и Co-founder



Най-успешни проекти
Награди: 
 
Качество на услугите 
I място, Forbes 2017 

Най-добра стартираща компания, 
II място, Forbes 2016 

Клиентско обслужване 
I място, e-volution awards 2016 

Най-добър електронен пазар 
I място, e-volution awards 2016 

Естетичен дизайн номинация,  
e-volution awards 2016 

Видео:  
Domestina 
(виж тук)

Брандова идентичност:  
Fantastic Services 

(виж тук)

https://www.youtube.com/watch?v=yDWAs1eT25g
http://fantasticservices.com


Ж

Връзка с нас

За да си партнираме ви предлагаме да организираме среща на избрана 
от вас локация или в нашия офис, където да обсъдим всички детайли  
и при намерени пресечни точки да формализираме отношенията си. 

Юри Славчев: 0876 133 132 
Виктор Стойнов: 0889 342 905 

email: office@adventures.bg 
адрес: София, ул Богатица 20, партер

mailto:office@adventures.bg


Thank you!


