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Про нас

Наша команда

Наші проєкти

Чому ми ?

Місія



PHP технологія
Наша команда має великий 
досвід роботи з технологією PHP 
Laravel

Україна

Ми спеціалізуємося на 
розробці веб-сайтів, 
створенні дизайну та 
інтернет-просування за 
допомогою SEO та Google-
Ads

Ocean 
Agency

CMS конструктори
У нас також є фахівці, які 
працюють з популярними CMS-
системами, наприклад 
Wordpress або Opencart

SEO
У нас великий досвід у SEO-
просуванні, включаючи 
різноманітні технічні рішення 
для покращення індексації

Google реклама
Ми також можемо допомогти в 
налаштуванні аналітики, 
створенні креативів та запуску 
реклами в Google

Дизайн
Наші дизайнери працювали з 
різними проєктами, починаючи 
від дизайну друкованої 
продукції та закінчуючи 
макетами для сайту та додатків.

про нас / хто ми ?



Років 
досвіду

Наша команда складається з 

висококласних професіоналів

8+

Ідей для 
Digital

Ми підходимо індивідуально до 

кожного проєкту, з яким працюємо

1000+

Завершених 
проєктів

Наша команда реалізувала вже 

понад 200 проєктів

200+

Членів 
команди

Ми зібрали 16 спеціалістів із 

різних сфер діяльності

16

про нас / деякі цифри



місія / чому ?

Наша місія – допомагати запускати 
нові бізнеси та розвивати вже 

працюючі по всьому світу, роблячи 
їх лідерами у своїй ніші

x



наші проєкти / кейси

КУПИТИ КАЛЬЯН
Інтернет-магазин кальянної продукції

Що хотів клієнт:

o Створити зручний інтернет-

магазин з великою кількістю 

продуктів, налаштувати SEO 

просування

Що ми зробили:

o Повністю адаптивний дизайн

o Каталог із широкою системою 

фільтрів

o Інтеграція з CRM клієнта

o Функціонал онлайн-оплати

o SEO-оптимізація сайту та 

просування

o Контент-менеджмент понад 3 роки

Laravel Vue.js

3000$

2 місяці

На сайт



КУПИТЬ КАЛЬЯН
Персональні пропозиції

Динамічний SEO-футерПродуктова картка з можливістю зміни кольору

Багаторівнева система фільтрів

наші проєкти / кейси



DA!СУШІ

Що хотів клієнт:

o Створити платформу для 

замовлення суші з онлайн-

оплатою

Что мы сделали:

o Зручний односторінковий каталог

o Повністю адаптивний дизайн

o Інтеграція з CRM клієнта

o Функціонал онлайн-оплати

o Налаштування Google Analytics

o Розробка сторінки блогу для SEO 

просування

Laravel Vue.js

Сервіс для замовлення та доставки суші

1000$

1 місяць

На сайт

наші проєкти / кейси



СНІЖНИЙ БАРС
Корпоративний сайт з прибирання снігу

Що хотів клієнт:

o Створити веб-сайт для 

прибирання снігу

Що ми зробили:

o Корпоративний веб-сайт

o Повністю адаптивний дизайн

o SEO оптимізація та просування

o Створення сторінки блогу та її 

наповнення

Opencart

800
$

1 місяць
На сайт

наші проєкти / кейси



ST-MARKET

Що ми зробили:

o Дослідження конкурентів

o Crowd-маркетинг

o Збір семантичного ядра та 

оптимізація контенту

o Технічні рішення на сайті для 

покращеної індексації

o Постійне відстеження позицій

SEO

SEO просування інтернет-
магазину кальянної продукції

600$

На сайт

на місяць

73% цільових запитів у Google потрапили 
до TOП 10, 29% з яких потрапили до TOП 3.

В результаті нашої роботи 
нам вдалося підвищити 
органічні сесії на сайт на 
112.9% порівняно з 
аналогічним періодом 
минулого року. Ми 
підвищили прибуток 
компанії на 61.3%.

Січень `21 - сьогодні

Завдяки нашій співпраці ST-Market став 
лідером українського ринку серед 
інтернет-магазинів кальянної продукції.

наші проєкти / кейси



ST-MARKET
Сайт автоматично підлаштовується та змінює контент
під місто клієнта, покриваючи більшість Google запитів

Збільшили рейтинг домену на 20%, збудували впевнений 
посилальний профіль

5X збільшення кількості сторінок на веб-сайті після
впровадження технічного рішення (5.4 K vs 1K на старті)

2X збільшення вживання цільових ключів на сайті

наші проєкти / кейси



чому ми ? / переваги, які ви отримаєте

Швидкість
Ми робимо все (не)можливе 
для здачі проєктів у найкоротші 
терміни

Різноманітність
Використовуючи наш 
індивідуальний підхід, ми можемо 
вирішувати різні завдання від 
дизайну до веб-розробки

Мотивація
Ми віримо в те, що творчість 
та інноваційний підхід є 
ключем до наших майбутніх 
успіхів

Ціна
Ми можемо запропонувати 
вигідну ціну за свою роботу

Ми допоможемо
збільшити вашу 
ефективність
Наша пристрасть до роботи виходить із 
наших людей. Ми цінуємо 
різноманітність і віримо, що різний 
досвід, ідеї та погляди роблять нас 
сильнішою та здібнішою командою IT-
фахівців.

Ми комбінуємо наші сильні сторони, 
об'єднуючи наш діловий досвід та 
творчий підхід, щоб пропонувати 
найкращі ідеї та досягати результатів для 
наших клієнтів.



Прозорі умови роботи

Договір зі всіма гарантіями та 
зобов’язаннями

001

Гнучка система оплати

Різні формати оплати - 50/50, 
40/60, 30/70 за етап

002

Постійний зворотній зв’язок

Персональний менеджер, який 
супроводжуватиме вас 24/7

003

Звітність за етапами робіт

Регулярні статуси з результатами в 
реальному часі

004

Технічна підтримка

Консультації та рекомендації після 
закінчення проекту

005

3 місяці гарантії

Безкоштовні доопрацювання протягом 
3 місяців після запуску

006

Повне занурення у бізнес

Вивчаємо вашу нішу, щоб створити 
максимально конверсійний дизайн

007

Індивідуальна розробка

Чистий та оптимізований код, дизайн 
спеціально під вашу цільову аудиторію

008

Якісне тестування

Ми тестуємо всі наші рішення 
перед здаванням проекту

009

чому ми ? / переваги, які ви отримаєте



Наша Неймовірна Команда

Розробники

Junior – 2

Middle – 4 

Senior – 1

Тестувальники

2

Дизайнери

2

Наша команда / хто ми ?

24 співробітники

Сіс-
адміни

2

SEO & 
Просування

4

Проєктні 
менеджери

3

Контент-
менеджери

4



Дмитро Васильєв
Co-owner

Власник кількох онлайн-бізнесів, має великий 
досвід в управлінні інтернет-магазинами, 

SEO-просування та реклами в Google, 
ненавидить баги та готовий їх виправляти 

24/7/365.

Эрік Алібутаєв
Co-owner

Має 5-річний досвід роботи в міжнародних 
компаніях, спеціалізується на технічній частині 

та управлінні проєктами. Ненавидить 
спізнюватися, тому готовий здати всі проекти 

вчасно.

Наша команда / хто ми ?



Ми зробимо вас 
лідерами у 
вашій ніші

+38 (093) 392 92 92

oceanagencyua@gmail.com

ocean-agency.com.ua


