
1, 2, 3, ...

WORKSHOP
ФАЗА 0 за Вашия дигитален маркетинг



БЕЗ теория

САМО конкретни подходи, които:
- да ПРЕЧУПИТЕ през вашия опит 
- да ПОТЪРСИТЕ доказателства 
- да ТЕСТВАТЕ
- да ПРИЛОЖИТЕ
- много бързо да можете да НАДГРАЖДАТЕ 

ФАЗА 0 за Вашия дигитален маркетинг





  АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ

IMPRESSIVE EXPERIENCE IN PERFORMANCE MARKETING
8+ YEARS OF EXPERIENCE IN DIGITAL MARKETING  EXPERIENCE 

WITH MULTINATIONAL BRANDS  MANAGEMENT OF INNOVATION IN 

THE MARKETING FIELD

BRAND AND AGENCY EXPERIENCE 

 EXPERIENCE IN LEAD GENERATION AND DIRECT SALES CAMPAIGNS

ОПИТ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ 
СТРАТЕГИИ И ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ ЗА:

Mtel, Dormeo, Delimano, TopShop, Toyota, EasyCredit, Walmark 





http://www.xplora.bg/1year/ 

http://www.xplora.bg/1year/
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HOW WE MAKE DIGITAL HUMAN. AND
MOST IMPORTANT OF ALL - PART OF THE

Защо нуждата от Workshop



https://www.salesforce.com/blog/2016/03/state-of-marketing-2016.html 

https://www.salesforce.com/blog/2016/03/state-of-marketing-2016.html
https://www.salesforce.com/blog/2016/03/state-of-marketing-2016.html












https://goo.gl/l0uMFX 
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1, 2, 3, ...

Kонкретни работещи стъпки
за ПОДГОТОВКА  



НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ

БИЗНЕС 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ПРЕД КОМПАНИЯТА

ЯВНИ И НЕДОИЗКАЗАНИ







НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ

МАРКЕТИНГ ЦЕЛИ НА 
КОМПАНИЯТА

БИЗНЕС 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ПРЕД КОМПАНИЯТА

ЯВНИ И 
НЕДОИЗКАЗАНИ





Размер

Мотивация

Процес на продажба

Брандинг

Широки пазари с множество 
клиенти

В2С В2В

По-скоро вертикални пазари

Нужда и емоция Нужда и бюджет

Огромна роля на рекламата Изгражда се значително чрез 
интеракция, освен реклама

Относително кратък до немного 
продължителен

По-скоро продължителен; включва 
елемент на образоване

Дългосрочна стойност на клиент

Процес на покупка Ограничен брой участници Участват често повече участници с 
различни роли

По-краткосрочна заради 
характера на покупката

По-висока заради по-продължителните 
отношения

Стойност на покупка Често на по-ниска стойност 
(освен имоти, коли, …)

Може да е на и значителна стойност

Стойностно предложение Относително просто Често комплексно



Следствия за В2В маркетинг и реклама

Бизнес стойност

Профилирана база данни

Планирани стъпки на 
последователна интеракция

Акцент на интеракцията

Насочване към хъб(ове)

Специфични сегменти

Ключови са leads

Развитие на отношения

Success stories

Обучителен процесПерсонализиране

Консултиране/партньорство
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НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ

МАРКЕТИНГ ЦЕЛИ НА 
КОМПАНИЯТА

КАЧЕСТВО НА 
ДИГИТАЛНИТЕ АКТИВИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ

КЪДЕ РЕАЛНО ЩЕ 
ДОБАВИМ СТОЙНОСТ

ЩЕ ИМА ЛИ WOW 
МОМЕНТИ

МОЖЕМ ЛИ ДА 
ДОГОВОРИМ НУЖНИТЕ 

РЕСУРСИ И 
ПАРТНЬОРСТВО

БИЗНЕС 
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ПРЕД КОМПАНИЯТА

ЯВНИ И 
НЕДОИЗКАЗАНИ

КЪДЕ ИСКАМЕ/МОЖЕ 
ДА СМЕ СЛЕД 3-6 

МЕСЕЦА

КОЕ ЩЕ Е УСПЕХ



HOW WE MAKE DIGITAL HUMAN. AND
MOST IMPORTANT OF ALL - PART OF THE

Конкретни стъпки за Фаза 0 на 
Вашия дигитален маркетинг



Стъпка 1 - Бизнес и маркетинг 
предизвикателства





БОЛКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (1/2) 
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Стъпка 2 - МИКРОМОМЕНТИ



https://goo.gl/yQuFck 

https://goo.gl/yQuFck
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ДЕТАЙЛЕН ПРИМЕР КАК ВЛИЯЕ ФАЗАТА И ТАЙМИНГА - СЪБИТИЕ, ДИРЕКТЕН ТРАФИК 

Дата на провеждане 
на събитието





a) Потребителите 
естествено (имат 
рефлекс)

  



a) Потребителите 
естествено (имат 
рефлекс)

б) ползват устройство

   



a) Потребителите 
естествено (имат 
рефлекс)

б) ползват устройство

в) за да отговорят на своя 
нужда   



a) Потребителите 
естествено (имат 
рефлекс)

б) ползват устройство

в) за да отговорят на своя 
нужда   

1. КОНКРЕТНИ 

ПОТРЕБИТЕЛИ



a) Потребителите 
естествено (имат 
рефлекс)

б) ползват устройство

в) за да отговорят на своя 
нужда   

2. МНОГО СИЛНО 

НАМЕРЕНИЕ



a) Потребителите 
естествено (имат 
рефлекс)

б) ползват устройство

в) за да отговорят на своя 
нужда   

3. ЯСЕН СИГНАЛ



Микромоменти

●



Микромоменти

●

●



Микромоменти

● Списък на микромоментите

● Кои микромоменти трябва да спечелим

● Кои микромоменти печелят конкурентите 
ни или “по-големите”



Микромоменти

● Списък на микромоментите

● Кои микромоменти трябва да спечелим

● Кои микромоменти печелят конкурентите 
ни или “по-големите”

● Как управляваме микромоментите













Simpson’s Paradox

● Кой от двата таргета изглежда като по-
добър избор при еднакво инвестирани 
пари?

900/1000
Кликнали на 
рекламата

800/1000
Кликнали на 
рекламата

Жени определени като
майки от Facebook

Bg-mamma auditory



Simpson’s Paradox

● Кой от двата таргета изглежда като по-
добър избор при еднакво инвестирани 
пари??

● Преди да направите своя избор, не 
забравяйте, че не всички потребители имат 
еднакво поведение на страницата.
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Bg-mamma auditory



Simpson’s Paradox

● Кой от двата таргета изглежда като по-
добър избор при еднакво инвестирани 
пари?

● Преди да направите своя избор, не 
забравяйте, че не всички потребители имат 
еднакво поведение на страницата.

● Ако разделим посетителите на това коя 
аудитория има добро представяне на 
страницата спрямо тези, които имат лошо, 
картинката изглежда малко по-различна. 900/1000

Кликнали на 
рекламата

800/1000
Кликнали на 
рекламата

Жени определени като
майки от Facebook

Bg-mamma auditory



Simpson’s Paradox

● Кой от двата таргета изглежда като по-
добър избор при еднакво инвестирани 
пари?

● Преди да направите своя избор, не 
забравяйте, че не всички потребители имат 
еднакво поведение на страницата.

● Ако разделим посетителите на страницата, 
на това коя аудитория има добро 
представяне на страницата спрямо тези, 
които имат лошо, картинката изглежда 
малко по-различна.

● Да видим как изглежда картинката сега.

Аудиторията има само 100 човека, които имат 
добро представяне, от които 30 са конвертирали.

Жени определени като
майки от Facebook



Simpson’s Paradox

● Кой от двата таргета изглежда като по-
добър избор при еднакво инвестирани 
пари?

● Преди да направите своя избор, не 
забравяйте, че не всички потребители имат 
еднакво поведение на страницата.

● Ако разделим посетителите на страницата, 
на това коя аудитория има добро 
представяне на страницата спрямо тези, 
които имат лошо, картинката изглежда 
малко по-различна.

● Да видим как изглежда картинката сега.

Bg-mamma auditory

Аудиторията има само 400 човека, които имат 
добро представяне, от които 210 са конвертирали.



Стъпка 3 - Тракинг и таргетиране



Ghostery - Chrome Web Store - Google

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlbKc45vQAhUDVRQKHa2jAwsQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fghostery%2Fmlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij%3Fhl%3Den&usg=AFQjCNFXi-NAcIYeq985_Er7u2QSoFu-uw&sig2=jIvm06DIIaXQ9ycAncDN-Q
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlbKc45vQAhUDVRQKHa2jAwsQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fghostery%2Fmlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij%3Fhl%3Den&usg=AFQjCNFXi-NAcIYeq985_Er7u2QSoFu-uw&sig2=jIvm06DIIaXQ9ycAncDN-Q


Ghostery - Chrome Web Store - Google

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlbKc45vQAhUDVRQKHa2jAwsQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fghostery%2Fmlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij%3Fhl%3Den&usg=AFQjCNFXi-NAcIYeq985_Er7u2QSoFu-uw&sig2=jIvm06DIIaXQ9ycAncDN-Q
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlbKc45vQAhUDVRQKHa2jAwsQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fghostery%2Fmlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij%3Fhl%3Den&usg=AFQjCNFXi-NAcIYeq985_Er7u2QSoFu-uw&sig2=jIvm06DIIaXQ9ycAncDN-Q
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Тракинг 
и таргетиране

●

*  От 01.06.2016 до 06.11.2016
** Сумите за бюджет не трябва да се гледат като абсолютна стойност. Те по-скоро дават усещане за това дали се инвестира в канала
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Тракинг 
и таргетиране

● Facebook таргетиране за
напреднали

● Има ли такова нещо като 
прекалено 
микротаргетиране и къде 
се крие баланса?

○ Аудитория

○ Бюджет

Interest 1

Interest 2

Demographic

Lookalike

Behavior

Geo-targeting

Demographic 
2



Тракинг 
и таргетиране

● Facebook таргетиране за
напреднали

● Какъв беше проблема?

Силен awareness пуш по време на силния за продукта летен сезон.



Тракинг 
и таргетиране

● Facebook таргетиране за
напреднали

● Какъв беше проблема?

● Как го решихме? Майки Гео таргетиране Интереси
Сайтове

Хора

Широко 
таргетиране

Lookalike Ретаргетинг



Тракинг 
и таргетиране

● Какво друго?

○ Upcoming Event
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● Какво друго?

○ Upcoming Event

○ Recently moved



Тракинг 
и таргетиране

● Какво друго?

○ Upcoming Event

○ Recently moved

○ Frequent travelers
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и таргетиране

● B2B Таргетиране за 
напреднали.



Тракинг 
и таргетиране

● B2B Таргетиране за 
напреднали.

○ Хора с бизнес итнереси.

○ Собственици.

○ Хора по позиции.

○ Хора от релевантни
браншове.

○ Lookalike
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● B2B Таргетиране за 
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● Подходи

○ Събиране на leads
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● Подходи

○ Събиране на leads

○ Content strategy
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○ Използвайте наличните
си асети.



Тракинг 
и таргетиране

● B2B Таргетиране за 
напреднали

● Подходи

○ Събиране на leads

○ Content strategy

○ Бъдете успешни пред 
своята аудитория

○ Използвайте наличните
си асети.

○ Linkedin?



Стъпка 4 - Качество на активите ни



Качество на активите

●



Качество на активите

●

●



Качество на активите

●

●

●

Website:
● Website clicks
● View of a key page
● Form submission
● Download file
● View image
● Leave comment

Social media page:
● Like
● Share
● Comment
● Video view
● Channel subscription



Качество на активите

●

●

●



Стъпка 5 - Приложим инструментариум



Качество на 
активите

●



Качество на 
активите

●
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●

●
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Стъпка 6 - Микротестове



Микротестове

●



Микротестове

Пример 1 



Микротестове

Пример 2



https://www.facebook.com/edosushi.bg/videos/ 

https://www.facebook.com/edosushi.bg/videos/
https://www.facebook.com/edosushi.bg/videos/
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Още case studies и 
споделени добри практики:

http://www.xplora.bg/blog 

http://www.xplora.bg/work 

http://www.xplora.bg/blog
http://www.xplora.bg/blog
http://www.xplora.bg/work
http://www.xplora.bg/work


 КОЕ ЩЕ ВИ НАПРАВИ УСПЕШНИ

КОЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ

КОЕ ЩЕ Е WOW


