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Ние сме българо-американска компания, която оперира на международния пазар повече от11 
години. Екипът ни създава уеббазирани софтуерни решения за електронна търговия и 
социални мрежи, като смело можем да кажем, че сме създали най-популярния и стабилен 
софтуер за създаване на социален маркетплейс.

Ето с какво се различаваме от конкурентите ни:
Стремежът да намерим прекия път до създаването на иновативно, качествено и бързо решение, 
което да е в полза на крайния потребител при използването на нашите софтуерни продукти.

Създателите на компанията

Пътят, през който минахме

Петър - CTO

Петър Илиев е CTO и Co-founder на CloudCart. 
Технически експерт с дългогодишен опит, 
гуру в електронната индустрия и проджект 
мениджър на основния екип в компанията!
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ИсторияИсторията на CloudCart

Николай - CEO

Николай Илиев е CEO и Co-founder на 
CloudCart. Маркетинг експерт и гуру в 
електронната търговия, които знания натрупва 
докато създава редица собствени проекти!



1-во ниво 256-bit SSL Encryption 
Certificate. 

В над 8+ държави

Какво представлява проекта CloudCart?

Сертификати за сигурност

основни платформи
4

клиенти
6000+

850+
API интеграции

8000+
проекта

626
Asia

3273
North America

434
South America 317

Australia

393
Africa

1472
Europe

CloudCart е платформа за създаване на онлайн магазини, която има за цел да 
помага на стартиращия онлайн бизнес да разбере тънкостите на електронната 
търговия, а на работещия голям бизнес - да оптимизира своите процеси. 
Процесът по създаване на проекта ни отне 3 години и сме щастливи, че го 
реализирахме с квалифициран и опитен вътрешен екип.
Нашият бранд CloudCart има в осем държави (™) и в момента поддържа седем 
езикови версии на цялата еко-система!

Клиентите, използващи нашите софтуерни продукти са над 6000, а проектите, 
които създадохме заедно с тях са повече от 8000. Гордеем се с над 850 
интеграции между нашите софтуери и трети платформи!

KлиентиКлиентите, които ни се довериха



Всичко, което се произвежда като софтуерен продукт в проекта CloudCart, се 
създава от вътрешен екип, с подписани документи за конфиденциалност на 
цялата информация за проекта и неговите клиенти!

Структура на екипа

Frontend Backend Server Platform
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ТехнологииТехнологии и Инфраструктура

Цялата инфраструктура на 
платформата е базирана на 
Google Cloud

Google Cloud



CloudCart
Нашата услуга ще ви позволи да стартирате веднага своя магазин и да 
верифицирате продуктите, които ще продавате. Времето за изработка се свежда 
до минимум. Възможност за автоматизирано плащате на избрания пакет, без 
да инвестирате всичките си парите в софтуер, а разумно да ги инвестирате в 
своята реклама.

CloudCart Поддръжка
Ние създадохме един от най-подробните и добре структурирани support center, 
който съдържа текстова и видео помощ за всяка една функционалност от 
магазина. Достъпен е за всеки наш клиент 24/7/365 и отговаряме на всякакви 
технически или маркетингови запитвания по имейл, чат или телефон. 

CloudCart Академия
Създадохме Академия за Електронна Търговия - CloudCart.Academy, която 
предоставя безплатни видео курсове и има за цел да издава поредица от 
наръчници за създаване на успешен онлайн магазин. Провеждайки по три 
уебинара месечно, отговоряме на най-често задаваните въпроси и показваме 
полезни онлайн практики!

CloudCart Блог
Нашите копирайтъри създадоха професионален блог за електронна търговия, в 
който са засегнати всички важни теми от бизнеса. Описваме най-добрите 
практики за това, как да създадеш успешен и печеливш онлайн магазин.

CloudCart Дизайни
Имаме 50+ безплатни модерни дизайни, които са прецизно създадени по всички 
критерии на търсачката goole за по-добра оптимизация. Всички те са с респонсив 
дизайн и са адаптивни за таблет и мобилни устройства. Създадохме и можещ 
инструмент, с който да ги редактирате в реално време според вашите нужди.

CloudCartС какво сме по-различни от конкурентите ни?



CloudCart Разплащателни методи
За българския пазар предлагаме разплащателни и лизингови методи като:

CloudCart Доставки
За българския пазар предлагаме пълна автоматизация и интеграция с 
куриерските фирми:

СпидиЕконт Всички останали компании 
се въвеждат ръчно

ИнтеграцииИнтеграции на CloudCart

Интеграция с Борика (над 26 банки) - разплащания с 
дебитни / кредитни карти

Интеграция с Първа Инвестиционна Банка

Интеграция с ePay

Наложен платеж

Банков трансфер

TBI Банк

УниКредит Кънсюмър Файненсинг

БНП Париба Лични Финансии

В международен план предлагаме над 50+ разплащателни 
системи, които могат да се използват.



Защитени клиентски плащания

Маркетингови инструменти

Email Известяване

Безплатен професионален дизайн

Мобилна версия

Канали за продажба

Апликации

Персонализиране на дизайна

SEO Оптимизация

24/7 Техническа поддръжка

ФункционалностиCloudCart Функционалности



CRM Система

Управление на инвентара

50+ Методи за разплащане

Блог

Google Cloud

Автоматизация на инвентара

Статистика на клиенти и поръчки

Управление на доставчиците

Google Analytics

500+ Интеграции

ФункционалностиCloudCart Функционалности



УслугиCloudCart Допълнителни услуги

Настрой магазина си Домейн и Регистрация

SSL Сертификат Създаване на лого

Изработка на банери
Обработка на снимков 
материал

Продуктова фотография
Създаване на 
продуктово съдържание

Правни документи за 
онлайн магазин

Вътрешна оптимизация

Реклама в Google AdWords Реклама в Facebook Ads



Ние разполагаме със стратегически инструмент, който ще ви позволи 
интеграция с трети апликации, платформи или партньори, така че да 
автоматизирате напълно бизнеса си.

Еко-СистемаCloudCart API Еко-Система

Канали за
продажба

Програмисти

Социални
канали

Доставчици Методи за 
разплащане

500+
Апликации

ERP / CRM
Система

Дизайнери



КлиентиCloudCart Клиенти

UniCredit 
Bulbank

ZooMenuBioprogramme

Soltech

Fibank &
TechnoMix

Магазини 
ЗОРА

Lazar
Angelov

AJV Holding



КлиентиCloudCart Клиенти

Bio2You 
Bulgaria

Svetnyme

Pazaruvai
Online

Homey

MyMotion
Mania

Bloom
Room

RedDecoct

BestMag
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Head Office
Beverly Hills, CA 90212

investors@cloudcart.com
www.cloudcart.com

Management Team
55A Todor Kableshkov Blvd.

Sofia, Bulgaria
n.iliev@cloudcart.com

+359 882 919 777


