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РЕФЕРЕНЦИЯ 
 

За  

 
ЕТ „ТАРА СОФТ – Георги Костадинов”  

 
 

Уважаеми господа, 
 

 Съвместната работа между ЕТ „ТАРА СОФТ – Георги Костадинов” (за краткост ТАРА-
СОФТ)  и МОСТ Компютърс ООД (за краткост МОСТ)  датира от 1998г.  През този период 
съвместно сме разработили  множество web базирани програмни приложения предназначени 
за оптимизация на бизнес процесите в МОСТ Компютърс. Ето накратко някои от тях: 
 

1. www.most.bg корпоративен сайт на МОСТ. 
 
2. hp.most.bg B2B портал за продуктите на HP. В портала са реализирани няколко 

авангардни маркетингови инструмента свързани с оптимизация на продажбите на 
широка продуктова гама на силно фрагментиран и конкурентен пазар.  В момента в 
портала има регистрирани над 1200 български компютърни фирми. С помоща на 
специално разработени инструменти можем да: 

 
- даваме достъп на един или няколко търговеца до портала; 
 
- да следим колко често се посещава портала от дадена фирма; 
 
- да следим интереса към продуктите; 
 
- да генерираме персонални цени в зависимост от статута и оборота на фирмата; 
 
- предлагаме възможност всеки от нашите клиенти да интегрира базата с продуктите, 

които ние подържаме в собствения си сайт. Така спестяваме много време и средства 
от техническа работа за нашите партьори, което прави продуктите ни предпочитани 
пред тези на нашите конкуренти. 

 
 

http://www.most.bg/


3. kodak.most.bg  B2B портал за продуктите на Кодак, подобен на този за продуктите на 
HP, но с отчитане на съществените разлики на таргет клиентите и стуктурирането на 
продуктовата гама. 

4. Интегриран инструмент  за автоматичен ъпдейт и управление на ценовата листа на 
МОСТ – www.mostprices.com 

 
5. Конфигуратор за компютърни системи на МОСТ –  http://www.cmm.bg/cgi-

bin/most/configurator.pl   
 

Това е само малка част от програмните решения разработени от ТАРА-СОФТ за МОСТ. 
 
Бих искал на кратко да споделя основните черти отличаващи ТАРА-СОФТ от техните 
конкуренти. 
 

1. ТАРА-СОФТ ВИНАГИ завършват проектите си в СРОК; 
2. ТАРА-СОФТ имат оптимизирана организация на работата; 
3. Като резултат от т.2 ТАРА-СОФТ постигат кратки срокове за изпълнение на проектите; 
4. Процеса на комуникация с клиента също е оптимизран, което спестява много време и 

излишни разговори;  
5. При фиормирането на екипи за обслужване на клиентите ТАРА-СОФТ проявяват 

изключителна гъвкавост спрямо изискванията на клиента и те са тези, които се 
съобразяват с изискванията на заданието и не е необходима „адаптация” към техните 
възможности; 

6. Съществено предимство на ТАРА-СОФТ е това, че те винаги вникват в процесите 
обект на програмиране и много често предлагат идеи, които сериозно надвишават 
първоначалните изисквания на заданието. 

 
В заключение, бих искал да заявя, че мога открито да препоръчам ТАРА-СОФТ като 
компания с възможности за реализация на сложни проекти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С почит:        София, 15.09. 2008 
Х. Аспарухов 
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