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Клишета

• Колкото са големи мечтите ти!

• Колкото маркетинг бюджет имаш!

• Колкото са ти големи връзките в НАП/Митници!

• …..



Колкото ти издържи сървъра!



• Перфектно обслужване …

• Правилен маркетинг …

• Правилни продукти …

• Правилни куриери …

Днес няма да говорим за …



Грешките на програмистите се 
решават

с повече хардуер



• Сайта

• Електронната поща – получаване и изпращане

• Back-end операции – обработка, склад …

• Платежни операции

Какво движи магазина



• Скорост – за потребителите

• Скорост – за Google

• 24/7 достъпност

• Сигурност – да пазим клиентите си

Какво е най-важно за сайта
(освен да хубав)



• Електронните магазини стават все по-комплексни

• Все още не може да се „избяга“ от технологичният аспект

• Няма достатъчно IT специалисти

• IT специалистите са скъпи, а клиента гледа първо цената

• „Абе то било сложно“

Практически проблеми да станем големи



• Базите данни обикновено само растат

• Базите данни си променят поведението при промяна на 

обем на данните …

• … а дори и при промяна на версията

• Трябва да се обгрижват

А базата данни



• Колкото повече толкова повече

• Електронните магазини са най-ресурсоемки

• Трябва им гарантиран ресурс и то винаги

• Трябва им възможност за реакция при „промоции“

• Трябват им експерти

Правилно решение



• По-бързите сайтове, имат повече разглеждания

• По-бързите сайтове имат по-голям conversion rate

• По-бързите сайтове имат по-малък процент изоставени

поръчки

• Google харесва бързите сайтове

Скорост



• С по-бързи процесори 

• С повече памет

• С оптимизиран код на сайта – backend и frontend

• С оптимизирана база данни

Как се постига по-голяма скорост



• Нашето решение – Managed VPS

• Големи хардуерни ресурси

• Решение при всеки въпрос – е, почти всеки ;)

• Експерти, които „задълбават“ в проблемите

• Правим редовни одити на клиентските сайтове

А хостинга …



Специализиран софтуер



Дава ни общата представа за 

качеството на потребителското 

изживяване, което имат посетителите 

на сайта.

Проверява се в PageSpeed Insights

https://developers.google.com/speed/p

agespeed/insights/

PageSpeed Score



Time-to-First Bite

Времето за което първият byte

пристигне при клиента.

Показва, колко добре е написан и 

оптимизиран сайта и дали сайта 

има недостиг на сървърни 

ресурси.

TTFB



First Contentful Paint

Метриката измерва за колко време след заявка за страницата, браузърът е 

изобразил първата част от съдържанието ѝ (от DOM документното дърво).

First Contentful Paint



• Нашето решение – Managed VPS

• Големи хардуерни ресурси

• Решение при всеки въпрос – е, почти всеки ;)

• Експерти, които „задълбават“ в проблемите

• Правим редовни одити на клиентските сайтове

А хостинга …



Измерва колко бързо се попълва съдържанието в 

страницата, по време на зареждането ѝ.

Почти на зависи от сървъра. 

Зависи главно от това колко JS и CSS има на сайта и как е

структуриран.

Speed Index



Largest Contentful Paint 



Специализиран софтуер

https://blog.superhosting.bg/seo-pagespeed-insights-metrics.html



• Трябва ни правилно техническо обезпечаване

• Трябва ни висока скорост, а от нея и страхотен UX

• Трябват ни технически експерти – скрити или явни

• Трябва ни разумен бюджет за IT – поне 5-8% от оборота

• Трябва да следваме мечтите си ☺

Изводи



COVID-19



Благодаря Ви!

Очаквам въпроси!

https://www.linkedin.com/in/lyubomirrusanov/

Следете нашият блог: blog.superhosting.bg

https://www.linkedin.com/in/lyubomirrusanov/

