
Изработка на корпоративен уебсайт за Горрел ЕООД от Valival

Повече от 22 години ние от Горрел ЕООД развиваме успешно нашия бизнес в търговията и 
доставка на дизелово гориво за селскостопанските производители и за отопление и 
производство. В нашата клиентска мрежа има известни от частни лица, малки фирми, 
земеделски производители до големи лидери и търговски марки. 
За всичките тези години приоритет номер едно за нас е персоналното внимание спрямо 
изискванията и нуждите на всеки наш клиент. Благодарение на нашите основни принципи, които
продължаваме да спазваме, ние от Горрел ЕООД се утвърдихме като специалисти в нашата 
област. Това беше и една от причините да помислим за нуждата от корпоративен уебсайт, който 
да бъде нашата визитка интернет, за да можем да достигне до много повече хора. 

Ние сме свикнали винаги да работим с отговорни хора, които отдават цялото си внимание на 
това, което правят. Именно за това ние доверихме изработката на нашия корпоративен уебсайт 
на дигитална агенция Valival. Споделихме с тях какви са нашите идеи, изисквания и представи
за нашия сайт, а екипа дизайнери и програмисти вникнаха по един изключителен начин във 
всичко, което предоставихме като задание.
Специалистите на компанията са изключително активни, откликват веднага, обръщат 
необходимото внимание на всеки детайл и се отнасят сериозно към всяка идея. Опитът и 
експертните им съвети ни спестиха много време и бързо ни насочиха в правилната посока.

Дизайнът на нашия корпоративен уебсайт изработен от Valival е изключително изчистен, 
стилен и лесен за навигация. Сайтът напълно отговаря на нашите нужди и очаквания. Именно 
поради тази причина ние продължаваме да работим с тях и до днес по присъствието на Горрел 
ЕООД в интернет пространството. Отново на тях разчитаме за SEO оптимизацията и 
създаването на полезно съдържание, което има за цел да достигне до повече потенциални 
клиенти, които използват течни горива.

Имайки предвид неуморната им работа и отдаденост, ние знаем, че търсеният ефект е 
гарантиран. Затова ние от Горрел ЕООД препоръчваме дигитална агенция Valival като партньор, 
на който може да се разчита по всяко време.
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