
Изработка на корпоративен уебсайт за Дизелор ЕООД от Valival

Дейността на нашата фирма Дизелор ЕООД стартира преди повече от 20 години и до ден 
днешен ние продължаваме да се доказваме на българския пазар като лидер в търговията и 
доставката на горива за превозни средства, за земеделие, производство и отопление. Ние 
разполагаме с 5 бензиностанции чрез които предлагаме висококачествено дизелово гориво на 
дребно и едро. Освен това осигуряваме бързи и навременни доставки и транспорт на горива в 
цялата страна. 

С годините и разрастването на бизнеса ние решихме, че е време да стъпим и в интернет 
пространството, като за цела имахме нужда от корпоративен уебсайт, в който да представим 
цялата информация за нас и нашите услуги. Като професионалисти в своя бранш, ние то 
Дизелор ЕООД предпочитаме да работим с други специалисти, за това избрахме дигитална 
агенция   Valival за наш партньор. 
Изпратихме точно и ясно задание с нещата, които искаме да има в нашия сайт, как да бъде 
структиран, какти категории да има, а екипа от дизайнери и програмисти буквално надградиха 
нашите идеи от заданието и създадоха за нас корпоративен уеб сайт, който наистина надмина 
всички наши очаквания. Днес нашия корпоративен уеб сайт www.dieselor.bg притежава изчистен
и в същото време стилен дизайн, лесен за навигация, така че всеки потребител безпроблемно да 
открива нужданата му информация. 

Високо оценяваме качеството на извършенените от тях услуги, както по време на изработката на 
сайта, така и в постоянната подкрепа след това. Екипът на дигитална агенция Valival е 
изключително отзивчив, работи в кратки срокове и разрешава всякакви възникнали казуси. 
Именно поради професионализма на компанията, успешно продължаваме партньорството си, 
като разчитаме на техническа поддръжка и SEO   оптимизация от   Valival. 

Опитът, уменията и знанията им в комбианция със старанието и желанието, които влагат, 
ежедневно водят до положителни за нас резултати от интернет присъствието ни. 

С удоволствие продължаваме да работим съвместно и силно препоръчваме услугите им. 
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