
На началната страница потребителят е 
посрещнат от голямо и цветно лого на изпита 
за висши учебни заведения 2023 (YKS 2023). 

Потребителят може да намери цялата 
информация, от която се нуждае. Основната 

страница включва съдържанието и цените на 
книгите, които ще бъдат изпратени на

ученика. По този начин потребителят може 
лесно да намери разходите, които трябва да 

направи, без да се изгуби в менютата.

 ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК ДА 
ПОПУЛЯРИЗИРАТЕ ОФЕРТА ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА
Нашият първи пример е за уебсайт, наречен Ev Dersanesi, който предоставя на 
студентите източници за обучение в мрежата, които са им полезни по време на 
процеса на подготовка за университетски изпит. В Турция студентите отиват в 

центрове за обучение, за да тренират добре за университетски изпити, за които 
трябва да плащат наистина високи цени. Уебсайтът обещава да подпомогне 

много добре студентите по време на процеса на подготовка за изпитите срещу 
много по-ниска такса.

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."



Лесен за употреба, компактен и опростен, но функционален 
дизайн, благодарение на който потребителят може лесно да 
разбере какво представлява предложението.

Заявявайки, че Ev Dershanem е регистрирана марка,
сертифицирана от издателската къща на Министерството на
културата и Турската служба за патенти и търговски марки,
одобрена от Министерството на промишлеността, те
наблягат на техните хиляди страници печатни ресурси и
ефективни и интересни видео уроци, направени от добре
образовани учители експерти, което повишава чувството на
доверие у потребителя.
 Мотото им е "Система против запаметяване. Мечтата
за полагане на изпита чрез запаметяване на
информация е просто безполезна цел и никога няма да
се осъществи. Въпросите в университетския изпит
YKS изискват логика и разсъждения вместо
запаметяване. Образователните комплекти на Ev
Dershanem са подготвени с тази перспектива," което
повишава интереса на потребителя.

Има онлайн линия за поддръжка на WhatsApp, която
облекчава потребителя, като гарантира, че може да се
свърже с упълномощено лице по всяко време.

Можете да получите достъп до 
уеб сайта чрез връзката по- 

долу: https://evdershanem.com
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