
Набор от инструменти за творци и занаятчии, които дават възможност за ефективен 
комуникация с аудиторията чрез дигитални платформи. Съдържа: 

• Instagram 

• Tiktok 

• Canva 

• eBay 

• Bazar 

• Allegro 

• Etsy 

РЪКОВОДСТВО  
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПЛАТФОРМИ ЗА 

ДОСТИГАНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 
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Извличане на максимална полза от продажбите: 

Добрата дигитална комуникация е по-важна от всякога 

 

Как да привлечете клиенти в онлайн магазина си: 

Безплатни опции 

• Търсачки (SEO) 

• Преса 

• Социални медии  

• Вътрешно търсене в рамките на членуваща организация (директория на Съвета по занаяти, 

Etsy, Folksy) 

• Насочване 

• Кураторски функции в рамките на изложби от други организации 

 

Платени опции 

• Платени резултати от търсенето  

• Редакционни реклами 

• Платена реклама в социалните мрежи 

• Платформено базирани реклами (повишено класиране чрез членуващи организации) 

 

Принципи на оптимизация на търсачките: 

Препоръчително е съдържанието и списъците да бъдат написани по начин, който позволява на 

търсачките да ги намират лесно, като се използват принципите на оптимизация на търсачките: 

• Да е ясно, че работата е ръчна изработка 

• Да бъде просто и кратко 

• Връзки към вашия магазин 

• Не забравяйте, че се нуждаете от описания "Alt Text" върху изображенията, тъй като Google 

може да търси само текст.  
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• Пишете заглавия, които да съответстват на търсенията, променяйте ги, за да са удобни за 

Google, и не повтаряйте едни и същи заглавия на уебсайта си 

• Подробни описания с ключови думи, посочете какво търси потребителят, дори ако 

изглежда очевидно 

• Използвайте различни етикети в обявите си 

 

Полезни източници за намиране на подходящи ключови думи: 

• Whats My Serp 

• Ubersuggest 

• KW Finder (5 безплатни търсения на ден) 

• Google Trends 

 

Дигитални платформи за достигане до потребителите: 

В това ръководство са описани: 

• Instagram 

• TikTok 

• Canva 

• Allego 

• Etsy 

• Ebay 

• Bazar 

 

 

 

 

 

 

 

https://whatsmyserp.com/
https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://kwfinder.com/
https://trends.google.com/trends/?geo=GB
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Instagram: 

Какво е Instagram? 

Започването на работа в нова платформа на социалните 

медии може да изглежда непосилно, а Instagram може да не 

ви се стори като инструмент за популяризиране, тъй като 

технически не е маркетингов канал. Instagram е безплатна 

платформа на социалните медии с визуален привкус. От 

стартирането си приложението се превърна в популярен 

начин за свързване с марки, известни личности, приятели, 

семейство и др. От кратки видеоклипове до предаване на 

живо, Instagram разполага с редица функции, които го правят 

социална мрежа като никоя друга. Вместо върху думи, тя е изградена почти изцяло върху 

споделянето на изображения и видеоклипове.  

 

Съдържание: 

Подобно на други социални мрежи, Instagram е такъв, какъвто го направите. За повечето хора 

проверката в Instagram е равностойна на воайорство и себеизразяване, но за предприемачите в 

Instagram е незаменим маркетингов инструмент с несравним обхват. Instagram функционира на 

базата на проста предпоставка: вие следвате акаунти, които намирате за интересни, и на свой ред 

хората ще ви следват. Хората могат да "харесват" и коментират вашите публикации, а вие можете 

да направите същото с техните. Независимо дали поддържате скромен профил, или събирате 

последователи, активността ви зависи изцяло от вас. 

 

Колко струва? 

Използването на Instagram е безплатно, като единственото, от което се нуждаете, е интернет, за да 

можете да изтеглите приложението и да качвате съдържание в него. За да създавате и качвате 

съдържание, ще ви е необходим достъп до смартфон с камера. 
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Регистрация:  

• Започнете, като отворите приложението Instagram, ако все още не сте го инсталирали, 

можете да го изтеглите безплатно от магазините за приложения на Apple или Android.  

• След като отворите приложението на устройството си, изберете Регистрация с телефон или 

имейл. Въвеждате имейл адреса си или телефонния си номер и докосвате бутона Напред 

(Next). 

• Instagram ще поиска да въведете име и парола. Въвеждате името и фамилията си, както и 

уникална си парола и докосвате бутона Напред (Next). 

• След това ще бъдете попитани за потребителско име, понякога наричано "псевдоним", 

това е заглавието или името на страницата ви в Instagram и начин хората да я свързват с 

вас. Instagram ще ви предложи потребителско име или можете да изберете свое собствено, 

което да представя страницата ви, като не забравяйте, че потребителските имена трябва да 

са уникални за всеки потребител на Instagram. 

• Прочетете условията и политиката за поверителност и щракнете върху следващия бутон. 

• След това Instagram ще ви помоли да се свържете с Facebook - това ще свърже страниците 

ви във Facebook и Instagram и ще направи възможно публикуването едновременно и в 

двете платформи чрез Business Suite, където можете да планирате пускането на 

публикациите в избрано от вас време. 

• Препоръчваме ви да пропуснете добавянето на приятели на този етап и да се върнете към 

това по-късно. 

• Следващата съпка е да добавите профилна снимка. 

• След това Instagram ще ви даде предложения за хора, които да следвате. 

 

Обърнете внимание: 

Профилите често са първото нещо, което хората посещават, затова поддържайте потребителското 

си име, снимката и биографията си актуални. Профилната ви снимка се появява заедно с 

потребителското ви име в цялата платформа, а биографията ви е място за кратко описание на 

вашата марка. Можете също така да добавите връзка към уебсайта си. 
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В своята същност Instagram е изключително визуална социална мрежа. Всеки път, когато отворите 

приложението, ще се появява главна страница с последните публикации от акаунтите, които 

следвате. В долната част се намира лента с различни секции, които са достъпна навсякъде в 

приложението. Бутоните отляво надясно са: 

• Начало: главната страница, в която можете да преглеждате публикации и видеоклипове. 

• Търсене и проучване: иконата на лупа ви отвежда до страницата за проучване, където 

можете да търсите и разглеждате съдържание от акаунти, които все още не следвате, но 

може да ви интересуват. 

• Качване: големият бутон плюс е начинът, по който можете да качвате и редактирате 

снимки и видеоклипове, като избирате от галерията на телефона си или отваряте камерата 

в приложението. 

• Активност: Иконата на сърце ви отвежда до страница, която показва харесвания и 

коментари на вашите публикации, както и други актуализации на активността. 

• Профил: Тази икона води до профила ви, където се намират биографията и публикациите 

ви. Тук също така можете да получите достъп до настройките си. 
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TikTok: 

 

Какво е TikTok? 

Започването на работа в нова платформа на социалните медии 

може да изглежда непосилно, а TikTok може да не ви се стори 

като инструмент за популяризиране, тъй като технически не е 

маркетингов канал. TikTok е приложение за споделяне на 

видео съдържание, в което потребителите могат да създават и 

споделят кратки видеоклипове (до 10 минути) на всякаква 

тема.  

 

От стартирането си приложението има огромен ръст на популярността. Партньорствата със 

знаменитости и влиятелни личности бяха ключови за този растеж, като предизвикаха шум около 

платформата и генерираха изключително популярни, но локални предизвикателства, конкурси и 

хаштагове, помагайки на създателите да получат признание и последователи. Освен това TikTok 

изпраща персонализирани препоръки на своите потребители, като ви гарантира, че винаги сте в 

крак с най-новите тенденции и никога не ви липсва вдъхновение за създаване на видеоклипове.  

 

Съдържание: 

Ако сте си мислели, че TikTok е само за популярни видеоклипове с танци, грешите - той може да ви 

помогне да навлезете в един нов пазар, където потребителите, търсещи човешки фактор, чакат да 

видят какво правите в ежедневието си като занаятчия. Няколко марки са използвали 

предизвикателствата и конкурсите на TikTok, за да насърчат потребителите да генерират 

съдържание, свързано с марката, като същевременно използват хаштагове по начин, подобен на 

други платформи за социални медии, за популяризиране на маркетинговите си кампании. TikTok 

има потенциала да се превърне в следващата голяма платформа за маркетинг и социални мрежи. 

Какво чакате, TikTok… 
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Колко струва? 

Използването на TikTok е безплатно, като единственото, от което се нуждаете, е интернет, за да 

можете да изтеглите приложението и да качвате съдържание в него. За да създавате съдържание в 

TikTok, ще ви е необходим достъп до смартфон с камера. 

 

Регистрация:  

• Започнете, като отворите приложението TikTok, ако все още не сте го инсталирали, можете 

да го изтеглите безплатно от магазините за приложения на Apple или Android.  

• След като отворите приложението на устройството си, докоснете иконата на профила в 

долния десен ъгъл, след което изберете Регистрация с телефон или имейл.  

• След това въведете датата си на раждане, докоснете стрелката, за да продължите, 

въведете телефонния си номер или имейл адреса си.  

• Въведете желаната от вас парола. 

• Докажете, че сте човек, като попълните "Не съм робот" потвърждението, след това ще 

бъдете върнати към основния канал на TikTok. 

Персонализиране на вашия профил: 

• Докоснете иконата на профила, за да отидете на страницата си, където можете да 

персонализирате профилната си снимка, показаното име и потребителското име, като 

докоснете редактиране на профила. 

• Докоснете иконата за профилна снимка, ако искате да добавите профилна снимка. 

• В горното текстово поле се намира вашето име, което можете лесно да промените на 

каквото пожелаете, толкова често, колкото искате, дори можете да добавите емотикони. 

Препоръчваме ви да разширявате вече утвърдената си марка в различните канали, като 

използвайте едно и също потребителско име във всичките ви социални мрежи. 

• До иконата на профила ще видите потребителското си име, то е уникално за вашия профил, 

TikTok задава на всички потребители индивидуално потребителско име, съставено от 

произволни букви и цифри. Можете да променяте потребителското си име само веднъж на 

30 дни, така че преди да го смените, се уверете, че ви харесва. За да направите това, 
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изтрийте текущото име и въведете желаното от вас и натиснете бутона "Запази" в горния 

десен ъгъл. 
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Canva:  
  

 

 

 

 

 

 

 

Какво в Canva? 

Графичният дизайн е важна част от разпространението на съдържание онлайн, както и от 

създаването на плакати, листовки и други маркетингови материали.  Canva.com предлага безплатна 

платформа и полезен инструмент, който прави графичния дизайн лесен и постижим с много лесни 

за редактиране и готови за използване шаблони.  Не е необходим опит - само някои основни 

умения.  Също така, ако имате собствени идеи и снимков материал, можете да започнете от нулата 

или да пуснете снимки в шаблоните, за да създадете привлекателно съдържание за социалните 

медии.  Използването на Canva може да направи създаването на отлично изглеждащи рекламни 

материали бързо, лесно и в крайна сметка да ви спести пари. 

 

Тя е полезна за визитни картички, плакати, онлайн реклами, социални медии и всякакви други 

неща, които може да ви се наложи да създадете, за да се уверите, че хората знаят кои сте, какво 

правите и как да се свържат с вас.. 

 

Колко струва? 

Canva е безплатен онлайн софтуер, за който се нуждаете само от лаптоп или компютър, за да 

използвате версията за браузър, а с таблет или смартфон можете да използвате удобното онлайн 

приложение. Уебсайтът включва и полезни инструменти за обучение, които ви помагат да 
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създавате свои собствени фонове и дават някои чудесни съвети как да се уверите, че работата ви 

изглежда чудесно.  

  

Регистрация: 

• Започнете, като отворите приложението Canva или опитате да въведете canva.com в 

лентата с URL адреси на интернет браузъра си.  Ако все още не сте инсталирали 

приложението, можете да го изтеглите безплатно от магазините за приложения на Apple 

или Android.   

• След като приложението/браузърът са отворени на вашето устройство, щракнете върху 

бутона "регистрирайте се безплатно".   Сега можете да създадете акаунт, като използвате 

имейл адреса си и зададете парола, или използвате акаунта си в Gmail / Facebook за 

достъп.  Ако използвате електронната си поща - въведете имейл адреса си, след което 

щракнете върху "Продължи" - въвеждате името си и задавате парола за профила си в 

Canva. 

• Оттук следвайте инструкциите на екрана и започнете да създавате свои собствени 

уникални дизайни 
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eBay: 

Какво е eBay? 

eBay е един от най-големите сайтове с многобройни 

продавачи и купувачи, въпреки че продажбите и покупките 

не са строго насочени към занаятите, можете да продавате 

в него. Като се има предвид огромният брой потребители, 

можете да се възползвате от платформата, за да продадете 

своите изделия.   

 

Продажби в eBay: 

Ако искате да продавате в eBay, трябва да разберете как потенциалните купувачи ще намерят 

вашия продукт. В eBay потребителите намират продукти по два основни начина:  

- В канала  

- функцията за търсене на eBay  

 

Канала е новооформената начална страница на eBay, която предоставя препоръки за ежедневни 

сделки, актуални продукти и др. Хората често преглеждат тези категории в търсене на нови 

продукти, за които не са чували преди.  

 

Повечето хора обаче посещават eBay в търсене на много конкретен продукт. Тогава те използват 

функцията за търсене.  

 

Преди да започнете да продавате, е важно да се запознаете с правилата на eBay за продавачите. 

Неспазването на правилата може да доведе до блокиране на акаунта.  

 

Препоръчително е внимателно да се запознаете с политиките на eBay! 

https://www.zikanalytics.com/Blog/Post/ebay-account-suspended
https://www.ebay.com/help/policies/selling-policies/selling-policies?id=4214
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Създаване на профил: 

Създаването на акаунт в eBay е доста лесно, ето няколко стъпки: 

• Първо, посетете eBay.com и натиснете бутона " Register" (Регистрация) в горния ляв ъгъл на 

екрана. 

• След това трябва да решите дали ще 

се регистрирате като индивидуален 

продавач или като фирма (ако сте 

решили да създадете фирмен акаунт, 

щракнете върху бутона "create a 

business account" (създаване на 

фирмен акаунт) в горната част на 

страницата за регистрация).  

• Ето кратък видеоклип, който ще ви 

помогне. 

 

Цена:  

Регистрацията в сайта е безплатна, но структурата за плащане ви задължава да заплатите такса, за 

всеки един продаден артикул. Може да се наложи да платите и сума, ако имате повече от 50 обяви 

за един месец, но това не е приложимо за тези, които продават множество занаятчийски изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Sa1I7KQY0k
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Bazar (BG): 

Какво е Bazar? 

 Bazar.bg е най-големият сайт с неограничен брой безплатни 

обяви в България. Можете да купувате или продавате стоки и 

услуги в над 12 общи категории и над 100 специфични. 

Платформата може да се използва както като компютърна 

версия, така и като мобилно приложение.  

 

Създаване на обяви: 

Интерфейсът на платформата е с ясно навигиране, а създаването на обяви е лесно. Необходимите 

функции при създаването на обява са:  

• Заглавие 

• Емоционално описание 

• Причина за продажба 

• Снимки 

• Призив за действие 

За да направи обявите ви по-привлекателни и открояващи се, екипът на платформата създаде 

видеоклип, който да ви насочва и подпомага в процеса.  

Преди да започнете да я използвате, е препоръчително да прочетете правилата и условията. 

 

Регистрация: 

За да можете да публикувате обява, трябва първо да се 

регистрирате.  

Можете да влезете в приложението чрез профила си във 

Facebook или да се регистрирате бързо.  

https://bazar.bg/help/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0
https://bazar.bg/help/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://bazar.bg/user/login
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Всичко, което трябва да направите, е да въведете потребителско име и парола и регистрацията ви е 

готова. 

 

Цена: 

Приложението е безплатно и няма ограничения за броя на обявите, които можете да публикувате. 

  



 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

 

 

Allegro (PL): 

Какво е Allegro? 

 Allegro е най-популярната платформа за пазаруване в 

Полша и една от най-големите компании за 

електронна търговия в Европа. Благодарение на 

платформата allegro имате достъп до 13,2 милиона 

активни клиенти и можете да им продавате 

неограничен брой продукти. Потенциалните ви клиенти могат удобно и сигурно да направят 

покупка, като използват бързата и безплатна доставка Allegro Smart, съвременните финансови 

услуги Allegro Pay и широк достъп до над 50 хил. точки за получаване на стоки - най-голямата по 

рода си мрежа в страната. 

 

Регистрация: 

Създаването на акаунт в Allegro е 

съвсем лесно. Ето няколко 

стъпки: 

• Отидете на уебсайта 

Allegro.pl и след това в 

горния десен ъгъл натиснете бутона "Моето Allegro" и кликнете върху бутона 

"Регистрирам". 

• След това трябва да решите дали ще се регистрирате като индивидуален продавач или като 

фирма (ако сте решили да създадете фирмен акаунт, щракнете върху бутона "Фирмен 

акаунт" и автоматично ще бъдете прехвърлени към формуляр, предназначен за 

предприемачи). Ето кратък видеоклип, който ще ви помогне.  

 

Продажби в Allegro: 

Allegro предлага две форми на продажби, които са подходящи за търговия на занаятчийски 

продукти - това са или търгове с наддаване или продажба на стоки с фиксирана цена "Купи сега". 

https://www.youtube.com/watch?v=u1Ck-OJvnBc
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Налични са редица инструменти за подпомагане на продажбите и за тяхното ефективно 

управление. Allegro се фокусира основно върху сигурността на транзакциите. Нейни партньори са 

онлайн банки, центрове за оторизация на платежни карти и най-големите интернет портали в 

страната.  

 

Преди да започнете да продавате в Allegro, ви препоръчваме да се запознаете с общите условия на 

сайта! 

 

Цена:  

Allegro начислява комисиона при продажба, като ставките зависят от категорията на обявата. 

Таксите са описани подробно тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://allegro.pl/regulamin
https://allegro.pl/terms/attachment/4


 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

 

Etsy:  

Какво е Etsy? 

Платформата Etsy е замислена като услуга, която да свързва 

продавачите на занаятчийски изделия с купувачи от региона, 

страната и целия свят. Това е място, където можете не само лесно да 

намерите купувачи за своите изделия, които предлагат атрактивни 

цени, но и да осъществите транзакция по безопасен начин. 

 

От самото начало платформата е замислена като място за търговия с 

продукти с уникален характер, които трудно могат да бъдат закупени другаде. По тази причина 

бяха въведени няколко важни ограничения. В платформата Etsy е разрешено да се продават 

артикули, които: 

• са ръчно изработени или проектирани от самия продавач 

• са от занаятчийски материали 

• имат статут на антикварни предмети. 

 

Много силен акцент се поставя върху факта, че продаваните продукти наистина са занаятчийски. 

Ето защо разделът, предоставящ информация за магазина, изисква информация за хората, които 

стоят зад изработката на продуктите, разкриване на партньорите в производството и т.н. 

Използвайте собствени снимки и видеоклипове, за да рекламирате отделни продукти. Забранено е 

да бъдат изтеглени изображения или да се поръчват заместващи материали. Всичко това се прави, 

за да се видят предлаганите продукти такива, каквито са - да се покаже техният уникален характер. 

 

Допълнително предимство на Etsy е, че платформата е проектирана по много прозрачен начин. 

Управлението на магазин в нейните рамки е доста лесно и естествено, правилата за продажби и 

сътрудничество са ясно описани. 
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Регистрация: 

Създаването на акаунт е доста лесно. Първата стъпка към продажбата на пазара е да създадете 

акаунт. 

• За да започнете да продавате в Etsy, трябва да намерите икона с текст "Sell on Etsy" 

(Продавай в Etsy) и след това "Open your Etsy shop" (Отвори своя магазин в Etsy).  

• След това изберете езика, на който искате да бъде магазинът ви, държавата и валутата, 

след което щракнете върху "Запази и продължи".  

• Остава само да изберете име на магазина и да запазите промените. 

 

Цена: 

Регистрацията в сайта е безплатна, но структурата за плащане ви задължава да заплатите 

комисиона, за всеки един продаден артикул. Комисионата за продажба зависи от: категорията, в 

която публикувате офертите си, крайната цена, на която продавате даден артикул, броя на 

продадените единици в дадена оферта и дали купувачът плаща за доставката. 

 


