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Съдържание

• Сайта като център на продажбите

• Хостинг и управляеми сървъри

• VPS и Наети сървъри

• SAAS услуги

• Как се подготвяме ние



• Ще изпуснете потенциалните си клиенти

• Ще пропуснете продажби

• Ще пренасочите вълната от посещения към  

конкурентите си и то съвсем нецеленасочено

• Ще обезсмислите всички усилия и ресурси, вложени в 

маркетинг и реклама

Какво се случва ако не се подготвим



• Ще издразните клиентите си, защото сайтът Ви зарежда 

бавно или по-лошото - изобщо не зарежда

• Ще обвините хостинг компанията за бедата, преди  да се 

замислите, че подготовката е двустранен процес

• Ще обезсмислите всички усилия и ресурси, вложени в 

маркетинг и реклама

Какво се случва ако не се подготвим



Ще се откажете от бъдещи промо активности!



• Колко посетители на ден има нормално сайта ви?

• Колко среден брой разгледани страници има?

Колко посетители ще ДОЙДАТ на моят сайт



Посетители на ден - Google analytics



Посетители на ден - Awstats



• Питайте маркетинг отдела/агенцията

• Колко „стока“ сте планирали да продадете?

• Колко големи отстъпки ще направите?

• Какво правят конкурентите ви?

• Извод: Можем да приемем за сигурност фактор по 20

Колко посетители ще ДОЙДАТ на моят сайт



• Нормално - 200 посещения на ден

• Black Friday – 200x20 = 4000 посещения на ден 

• Колко посещения на месец „поддържа“ плана ми –

например СуперСтарт – 12‘000 п/месец

• 4000 са около 33% от месечните посещения => НЕ Е 

подходящ

Използвам ли подходящ хостинг план?



• Ако разгледаме план СуперХостинг – 100‘000 посещения 

на месец

• 4000 са около 4% от месечните посещения => Е 

ПОДХОДЯЩ

• Извод: Трябва ви по-висок план!

• Но точна ли е тази „бакалска“ сметка?

Използвам ли подходящ хостинг план?



Процесорно време



• Важни са не посещенията, а разгледаните страници

• Ако сайта ви прави 200 посещения на ден

• При средно 3 страници на сесия, имаме 600 страници

• Ако сайта изразходва 27 минути на ден

• Получаваме 2,7 секунди на страница

Анализ на производителността



• 2,7 секунди на страница е много

• Ако очакваме 4‘000 посетители на BF

• Получаваме 12‘000 страници

• Или 540 минути на ден

• Ще ни трябва Managed VPS Duo с 700 минути на ден!

Да изчислим по-точно



Да обобщим избора на план

СуперХостинг

150 GB пространство

~ 100’000 посещения/м.

Неограничен трафик

ManagedVPS Duo

90 GB пространство

4 GB RAM памет

2 процесорни ядра

Неограничен трафик



• 2,7 секунди на страница е много!

• Причините може да са комплексни. За съжаление

• Консултирайте се с разработчика си

• Свалете ги поне до 0,3 – 0,4 секунди

А ако сайта има проблем?



• Оптимизирайте SQL заявките

• Активирайте PHP ускорител за оптимизиране на PHP кода 

– като OPcache. 

• Активирайте PHP 7.3 (или поне 7)

• Използвайте Memcached или Redis

Какво все пак можем да направим



• Активирайте уеб ускорител (web accelerator) за сайта 

като SuperCache

• Ако все още не сте, активирайте сигурна HTTPS връзка за 

сайта – заради HTTP/2

• Направете статична ландинг страница

• Преминете към най-подходящия хостинг план или услуга

Какво все пак можем да направим



Най-важното – не отлагайте оптимизациите за 
последния момент!



А ако ползвам VPS или Нает Сървър



• Максимално натоварване – броят на ядрата

• Обикновено натоварването се покачва линейно с 

увеличаването на броят посещения

• Трябва да гледаме и паметта – понякога, тя е по-важна

• И разбира се скоростта на диска – wait time

Колко „ядра“ ще ни трябват



• Ползваме 4 ядра и имаме 5‘000 разглеждания при 

натоварване от 0,5

• На BF очакваме 30‘000 разглеждания => ще стигнат 

нашите 4 ядра

• Освен ако трафика на се концентрира в тесен прозорец

• Тогава увеличаваме ядрата по 2

Как да изчислим ядрата



• Увеличете пропорционално и паметта

• Преминете на SSD, за да ускорите и диска

• Коригирайте системните настройки на MySQL, Apache, 

Nginx, PHP и др.

• Направете stress test – в неработно време

Какво още да направим



• Основно предимство – не се грижите вие

• Концентрирайте се върху маркетинга и продажбите

Black Friday за SAAS



• Добавяме допълнителен хардуер

• Увеличаваме интернет капацитетите

• Помагаме на клиентите с анализ и избор на правилна 

услуга

• Свързваме се проактивно с клиенти, които знаем, че са 

активни на BF

Какво правим ние



• По-добра комуникация

• по-стабилни клиентски сайтове по време на Black Friday

• по-успешни и по-добре планирани  Black Friday кампании

• повече реализирани продажби за българските търговци

• по-доволни и лоялни клиенти - нашите и Вашите

Равносметката



СуперУспешен Black Friday на всички!
(и не забравяйте да гласувате днес)



Благодаря Ви!

Очаквам въпроси!

https://www.linkedin.com/in/lyubomirrusanov/

Следете нашият блог: blog.superhosting.bg

https://www.linkedin.com/in/lyubomirrusanov/

