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ПРЕПОРЪКА
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ДО: Потенциалните клиенти на „Хипер Груп“ ООД
Преди година имах удоволствието да се запозная с г-н Амеров след като се оказа, че споделяме
сходни интереси в областта на спорта. Първите ми впечатления от него бяха за личност с
премерено поведение и висока ерудиция по всички теми, които дискутирахме. Периодичните ни
срещи затвърдиха това ми мнение за него. Няколко месеца по-късно назря и идеята за изграждане
и SEO оптимизация на адаптивен сайт на представляваното от мен сдружение. Г-н Амеров ми
предложи да погледна някои негови разработки, които определено фокусираха вниманието ми, но
основното, което ме спечели бе отношението му към визията, която имах за сайта и бъдещите
потенциални възможности, които биха се разкрили при експлоатацията му. Като пълен лаик в
сферата на уеб-дизайна нямах конкретна представа нито какви са възможностите пред едно
такова начинание, нито евентуалните пречки. В предварителните ни разговори никога не чух г-н
Амеров да казва „това не може да стане“ или „това няма как да го направим“. Навсякъде, където
виждах рестрикции, г-н Амеров ми предлагаше възможности. Различното при него бе, че в нито
един момент не ограничи желанията ми по отношение на функционалността на сайта, а срещу
всеки потенциален проблем поставяше по няколко решения. През този първи етап от работата ни
имахме възможност да поддържаме връзка почти постоянно, а всяка спорадична идея, която му
споделях се развиваше в концепция от него и екипа му и се претворяваше в конкретна визуална
реализация.
В етапа на конкретната изработка срещах пълното съдействие на г-н Амеров и екипа му.
Обслужването им беше безупречно по отношение на корекции, които предявявах или по
отношение на нови разработки, които изисквах. В нито един момент не се почувствах сякаш
досаждам или прекалявам, колкото и дребнави да бяха исканията ми. Всеки път ми се отговаряше
с усмивка и винаги в рамките на работния ден получавах потвърждение за промените или
внедряването на новата функционалност. Често се случваше да ми предложат вариант, който е
много по-добър от искания от мен и подкрепяха предложението си с конкретни примери от други
техни изработки.
Резултатът от работата им ме задоволи напълно доколкото възможно най-близко отразява
вижданията ми за онлайн идентичността на „Десант“. Обслужването е все така на висота и след
приключване на изработката на сайта. Множеството заложени възможности ме изпълват с
увереност, че сайтът ще предлага модерна визия и функционалност в следващите години и
напълно точно ще отразява лидерските стремежи на сдружението в извършваните от него
дейности.
Бих препоръчал „Хипер Груп“ ООД на всеки, който желае не само конкретна, бърза и точна
изработка и SEO оптимизация на сайт, с отлична поддръжка и обратна връзка, но и креативни
предложения, разширяващи визията му за приложението на тази изработка.
Използвам тази препоръка, за да изкажа благодарностите си на г-н Амеров и целият екип на
„Хипер Груп“ ООД
С уважение:
Николай ДОБРУДЖАНСКИ,
председател на сдружение „Десант“
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