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Управлявайте Вашият бизнес с Google Business Profiles. Пълен отчет на посещенията
на Вашата уеб страница, проследимост на трафика в сайта, локация за Вашият бизнес и
много други. Изпратете запитване на info@edoms.bg или се обадете на +359879056549



Google Contacts - Инструмент за управление на контакти, който се
предлага в безплатната му имейл услуга Gmail, като самостоятелна услуга
и като част от бизнес ориентирания от Google пакет 

Google Ads - Google е мястото, в което хората търсят какво да правят,
къде да отидат и какво да купят. Рекламата Ви може да се показва в Google
точно в момента, когато някой търси продукти или услуги като Вашите.

Google Search Console - Инструментите и отчетите ви помагат да
измервате трафика и ефективността на вашия сайт, да отстранявате
проблеми и да накарате вашия сайт да свети в резултатите от търсенето.

Google Gmail - Официалното приложение за Gmail носи най-доброто от
Gmail на вашия iPhone или iPad с известия в реално време, поддръжка на
множество акаунти и търсене, които работят във цялата ви поща.

Google Analytics - Google Analytics ви позволява да измервате вашата
рекламна възвръщаемост, както и да проследявате вашите сайтове и
приложения за Flash, видео и социални мрежи.

Google Calendar - С Google Календар можете бързо да планирате срещи
и събития и да получавате напомняния за предстоящи дейности, така че
винаги да знаете какво следва.

Google Sheets - поддържа повече от 400 функции на електронни
таблици, които могат да се използват за създаване на формули, които
манипулират данни, изчисляват числа и генерират низове.

Google Slides - Google Slides е приложение за онлайн презентация, което
ви позволява да създавате и форматирате презентации и да работите с
други хора.

Google Drive - Google Drive е безопасно място за всички ваши файлове и
ги поставя на обсег от всеки смартфон, таблет или компютър. Това е
услуга за съхранение на файлове, разработена от Google

Google My Business - С профил в Google My Business получавате повече
от малка бизнес обява. Безплатният ви бизнес профил ви дава
възможност лесно да установявате връзка с клиентите.

Google Docs - Повече от букви и думи. Google Docs оживява вашите
документи с интелигентни инструменти за редактиране и оформяне, за да
ви помогне лесно да форматирате текст и абзаци.


