
 
ЗА НАС: 

Дейността на AMZ GENESIS е свързана основно с e-commerce, интернет реклама и управление на 

онлайн магазини, които оперират през платформите на Amazon, eBay и собствени онлайн сайтове. 

Екипът на фирмата е с висок афинитет към иновациите и прилага в своята дейност всички най-

актуални стратегии за успех във все по-динамичния свят на онлайн търговията. От началото на 

2016г. фирмата има виртуални офиси на три континента, структурирайки специализирани екипи за 

изпълнението на нейните дейности. Имаме над 15 г опит в e-commerce, регистрирайки своят 

първи акаунт в eBay през 2003 г.  

Ръководния екип на фирмата има над 10 годишен опит в управлението на търговски и 

производствени предприятия, част от които са в топ 50 на данъкоплатците в България. 

AMZ GENESIS е консултанска фирма предлагаща цялостни услуги за изграждане на брандове, 

подпомагайки производители, дистрибутори и продавачи в платформите на Амазон, еBay, 

собствени сайтове и големи американски ритейлъри като Walmart и Sears. Ние сме изцяло 

фокусирани в e-commerce сферата, където съществуват неограничени възможности за развитие на 

бизнеса. 

За повече информация можете да ни откриете на: 

www.amzgenesis.com 

 

ABOUT US: 

AMZ GENESIS is ALL-in-ONE Amazon and business consulting service, specialized in internet marketing 

and advertising and managing of online stores in Amazon, eBay and online shops. Team innovation is 

the backbone of every successful company and we are proud to implement new strategies on daily 

basis. From 2016 we are present with virtual offices based on three continents. We have more than 15 

years of experience in e-commerce business, starting with our first seller account in eBay in 2003.  

The head managers of the company have more than 10 years of experience in managing of trade and 

manufacturing companies, part of TOP 50 Bulgarian companies. 

AMZ Total Agency is a full-service consultant agency focus on Amazon platforms to support brands, 

manufactures, distributors and sellers. Our background is in e-commerce sector where business is big 

and the possibilities are unlimited. 

You can find us at:  

www.amzgenesis.com 

http://www.amzgenesis.com/
http://www.amzgenesis.com/


 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


