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E-CARD оод
От създаването си през 2000 г. E-card разработва смислени и
висококачествени, уеб-базирани продукти и услуги.

 Висококачествени уеб базирани решения

Приоритетни направления в нашата дейност са пълната

 Изключително функционални дизайни

реализация на успешни интерактивни проекти, предоставянето
на качествени интернет решения и подобряването на онлайн

 Ефективни маркетингови решения
 Креативни развлекателни проекти
 Иновативни технологии

комуникациите като цяло. В своята история E-card два пъти е
 Висококачествени услуги

отличaвана в класацията на Deloitte за Централна и Източна
Европа – Technology Fast 50.

В сътрудничество с нашето иновативно студио за графичен
Дизайн еDESIGN, ние имаме възможността да предложим
пълна гама от интернет решения, включително уеб дизайн,
софтуерни разработки, създаване и поддръжка на различни

интерактивни проекти.

УСЛУГИ
Предоставяме на нашите партньори и клиенти пълно
обслужване на интерактивни проекти.
Ние знаем как да родим идеята, да я превърнем в концепция
и да я развием в един успешен проект. E-card е запазена
марка и гаранция за надежден, ползваем и оригинален
продукт.
От създаването на фирмата през 2000 г. ние сме фокусирали
вниманието си върху изграждането на динамични,
ориентирани към потребителите уеб сайтове, предплатени
решения за разплащане, уеб-базирани игри в
реално време - всичко това подкрепено с интерактивни
маркетингови стратегии.

 Уеб разработки

 Софтуерни разработки
 Flash приложения
 Live Video Streaming
 Реклама

ПАРТНЬОРИ
Наши партньори са някои от най-продуктивните български и международни
продуцентски компании, телевизионни канали и рекламни агенции.

Телевизии:

Компании:

bTV
NTV
Re:TV
Диема
БНТ
Nova +

• Тандем

Продуценти:
FX Camera
SIA
Global Films
Edita

Компании:

Mobile:

• Spectrum Net

• М-Тел
• Глобул
• Виваком-БТК

• Амфион

• Transatlantic Travel

• БГ Бетон

• Uwekind

• CD CAT

• Белла /2006 – 2007/

• Famous Food Catering

• Агрима / 2002 – 2006 /

• Дипломат Бизнес Груп

• Асико

• Айгер

• Magicland

• Ballantine’s
• Passport
• WAZ

• Priority
• OXO team
• Mr. Plotter

Международни:
• Endemol
• Granada
• 2Way Traffic
• Fremantle
• BBC Productions

ИНТЕРАКТИВНИ РЕШЕНИЯ



Портали и сайтове на общности



Промоционални и сайтове на кампании



Предплатени решения за разплащане



Online игри



SMS кампании



Мобилни приложения



Развлекателни и телевизионни графики и приложения



Online Streaming (телевизия, видео, уеб камери)



Интерактивна видео интеграция



Мултимедия

ЕКИП
Човешкият ресурс е много важен за компанията. Той е
елементът, който позволява на E-card да реализира мащабни
проекти, да посреща високите изисквания на нашите клиенти
и да успява да се справи със задачите в кратките крайни
срокове.
Всеки клиент работи със специално определен ръководител
на проекта. В зависимост от спецификите на проекта, ние
имаме възможност да формираме екипи, които да работят по
даден проект, дори и след стартирането му.



Дизайнери



HTML разработчици



FLASH разработчици



Програмисти



Маркетинг специалисти



Поддръжка



Системни администратори



Тестващи



Мениджъри проекти

Карти ecard
Предплатената карта на E-card е оригинален продукт, който
обединява в себе си възможности за микро разплащания, интернет

достъп и Voice Over IP услуги. Картите са предложени на българския



Онлайн микро плащания



Voice Over IP / VoIP/



Dial up Интернет

специализирани предплатени карти, ecard предлага гъвкава



Високо ниво на сигурност

комбинация от възможности за разплащане, обединени в единна



Различни номинали на картите



Лесно производство

система. Тя позволява продажбaтa на собствени продукти, услуги и



Лесно разпростанение

онлайн съдържание или посредничество между клиенти и множество



Лесно добавяне на услуги



Анонимен инструмент за плащане

пазар за първи път през 2000 г. За разлика от всички други

производители. Всички операции се отчитат в реално време и
клиентите получават услугата веднага без да се налага да дават

лична информация или данни от крадитна карта. Ваучери с различна
стойност функционират като дебитна карта за онлайн покупки и са
предпочитани от клиенти, които не желаят да рискуват сигурността
на банковите си сметки заради онлайн микро плащания. Гъвкавостта
и лесната интеграция правят предплатената карта подходящо
решение за всеки нарастващ или напреднал интернет пазар.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
E-card предлага пълен набор от интерактивни мобилни приложения и
услуги.

Имаме договори с всички мобилни оператори в България –
Мтел, Глобул и Виваком. Проектите, за които сме разработили мобилни
приложения, са:
- Big Brother
- Сървайвър
- Стани богат
- Сделка или не
- Dove - промоционална кампания
- British American Tobacco - промоционална кампания
- Благотворителна кампания за българските параолимпийски състезатели
- SMS футболна игра / SMS Световна купа/
- IQ тест на нацията



SMS гласуване



SMS чат и новини



SMS покупки



SMS регистрация



SMS абонамент



SMS плащане за услуги



SMS разработка на игри



GSM тапети



Лога, рингтонове



MMS услуги



IVR гласуване



Шпионска линия

ПРОЕКТИ
За последните десет години създадохме множество интерактивни проекти. Някои от най-популярните са:

 Big Brother - сезони , 2, 3, 4, 5
 VIP Brother - сезони 1, 2, 3

www.bigbrother.bg
www.vip.bigbrother.bg
www.fanleague.net

RE:TV
 Футболна лига
SMS за милиони
Футболни прогнози
 Парламентарни избори 2005
IQ Тест на нацията

www.1x2bg.com

www.bgizbori.org

Flash Assistant



Flash приложения



MMS

www.stanibogat.com



онлайн видео стриминг

manager.novatv.bg



онлайн игри

SMS Аукцион

www.flashassistant.net

VIP DANCE

web communities
SMS / IVR услуги

Мениджър нова

Dancing Stars




www.vipdance.bg

Сървайвър 3

информационни портали

www.testbg.tv

 Стани богат
 bTV



СТУДИО ЗА УЕБ ДИЗАЙН
eDЕSIGN е българска уеб дизайн
агенция, създадена през 2004 г.,
фокусирана върху осигуряването на
цялостни решения за уеб базирани
проекти като портали, промоционални
уеб сайтове, интернет рекламни
кампании и т.н.
www.edesign.bg

КОНТАКТИ


1463 София, България



Пл. “България”1, вх. A3, ет. 4



Тел./факс: +359 2 97 100 97



Тел.:



E-mail: marketing@e-card.bg



www.e-card.bg

+ 359 2 97 138 09

