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Кратък пътеводител за рекламиране в най-популярните платформи за социални медии: 

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn 

 

Facebook: 

Facebook е най-голямата социална медийна платформа. Предлага на търговците едни 

от най-надеждните данни и точно насочени реклами. 

Бизнес мениджър на Facebook: 

Ако искате да рекламирате във Facebook, първото нещо, за което трябва да знаете, е 

инструментът Facebook Business Suite. Представете си го като център за управление на 

реклами, страници, входящи пощенски кутии и хора. Той е безплатен и е доста лесен за 

използване. 

 

Просто отидете на целевата страница за Facebook Business и създайте акаунт. Трябва 

вече да имате профил във Facebook, за да ви допусне до него. След като влезете, ще 

видите таблото за управление на Business Suite. Този инструмент е абсолютно 

задължителен за всеки, който сериозно се занимава с реклама и маркетинг във 

Facebook. Той ще ви даде възможност да се вълнувате от маркетинговите си резултати 

на едно място, вместо да прескачате от раздел в раздел. 

 

Опции за реклама във Facebook: 

Първото нещо, което трябва да изберете при създаването на рекламна кампания във 

Facebook, е целта на кампанията. Искате ли да увеличите трафика към уебсайта си, да 

предизвикате желания, да популяризирате страницата си във Facebook, да ангажирате 

потребителите с публикацията си или нещо друго? Просто изберете това, което искате. 
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Можете напълно да персонализирате аудиторията си чрез връзката за управление на 

реклами в изскачащия прозорец за целевата аудитория (който се показва, когато сте 

избрали целта си) или да използвате стандартните им предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накрая ще можете да изберете устройствата, към които искате да се насочите, и 

мястото, където искате да се показват рекламите ви. Facebook препоръчва използването 

на автоматично разположение на рекламите, но ако не сте съгласни, можете също 

толкова лесно да решите къде искате да се показват рекламите ви и към кое устройство 

да бъдат насочени. 

 

Много платформи за социални медии вземат всички тези решения вместо вас, но 

Facebook ви поставя на мястото на шофьора, защото знае, че вероятно ще свършите най-

добра работа, за да намерите идеалните си клиенти. 

Как да доминирате във Facebook маркетинга: 

 

Разбиране за сходните аудитории на Facebook: 

Facebook ви позволява да създавате сходни аудитории или интелигентни аудитории. 
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Те използват данни от хора, които преди това са се ангажирали с вашите реклами или 

страници, и създават аудитория, която според тях е най-добра. Това означава, че ако 

имате аудитория, която се представя забележително, можете да създадете подобна 

аудитория, която също би трябвало да се представя добре. 

Интегриране на Instagram: 

Знаете ли, че когато създадете реклама във Facebook, можете да стартирате същата 

реклама и в Instagram, като кликнете върху само един бутон? Можете да щракнете 

върху бутона за пускане на реклама в Instagram и да изберете "Feed", "Stories" или и 

двете. Ако рекламата ви е силно визуална, може би ще искате да обмислите тази 

автоматична интеграция, тя ще разшири обхвата без допълнителна работа. 

 

 

 

 

 

 

 

На живо във Facebook: 

Хората обичат да използват Facebook live, понеже нещо във видеото на живо го прави 

по-привлекателно. Може би заради възможността да се обърка, може би заради 

прозрачността, може би ни кара да се чувстваме по-свързани. Каквито и да са 

причините, фактът е един и същ: хората се наслаждават на видеото на живо поне 

толкова, колкото и на традиционните видеоклипове. 
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Потребителите гледат 27% по-дълго, отколкото предварително записани видеоклипове. 

Видеото на живо може да си заслужава да отделяте време и пари за маркетинг във 

Facebook. 

Маркетингови ресурси във Facebook: 

• Facebook for Media 

• Facebook Marketing: A Complete Video Guide 

• The Facebook Marketing Ninja Podcast 

Instagram: 

 

Instagram е създаден и винаги е бил за снимки, а функцията му за видео също е доста 

популярна. От всички големи мрежи Instagram има най-висок процент на ангажираност. 

Можете също така да пускате кратки или дълги видеоклипове и да споделяте истории в 

Instagram. И двата формата се справят добре за марките. 

 

Ако трябваше да започна нов Instagram от нулата, щях да се фокусирам върху снимките. 

Някои категории, които работят добре: 

❖ Вдъхновяващи цитати 

❖ Въпроси в текстова форма, така че да ангажират последователите ви 

❖ Добре заснети продуктови снимки 

 

Разбира се, трябва да използвате и хаштагове, да отправяте призив за действие към 

всяка снимка и да се уверите, че биографията ви е правилно оптимизирана. Можете 

също така да се съсредоточите върху маркетинга на инфлуенсърите в Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/formedia/
https://www.youtube.com/watch?v=14amlEYDu_k
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-facebook-marketing-ninja/id1300129028
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Маркетинг на инфлуенсърите в Instagram: 

Ако има социална медийна платформа, която представлява върха на маркетинга на 

влиятелни личности, това е Instagram. 

Причината за това е трудна за разбиране. 

Може би защото платформата е толкова 

визуална, може би защото 

претоварването с реклами все още не е 

подразнило потребителите, а може би 

защото инфлуенсърите се радват повече 

да забелязват съдържанието си в 

Instagram, отколкото във Facebook, Twitter или други подобни. Брандовете отделят 

големи суми за маркетинг на влиятелни личности, може би ще искате да помислите 

дали да не се присъедините към тях: 

 

Instagram Stories крадат потребители от Snapchat: 

Instagram Stories е функция, която позволява на потребителите да създават 

последователни серии от снимки, видеоклипове или gif-ове. През 2017 г. броят на 

хората, използващи Instagram Stories, надмина броя на потребителите на Snapchat, 

подобна платформа. 

Ако ще използвате Instagram, вероятно трябва да създадете своя собствена история. 

Може би бихте могли да създадете История, която показва на потребителите зад 

кулисите на вашия бизнес или предлага специални оферти. 

 

Как марките използват Instagram днес: 

Instagram е една от най-добрите платформи за социални медии по отношение на 

ангажираността на потребителите. Разбира се, това не означава, че не можете да 

продавате в платформата и да рекламирате продуктите си, особено сега, когато има 

функции като продуктови тагове и връзки в Stories. Най-добрият залог е да се стремите 

първо към ангажиране на аудиторията, преди да се опитате да продавате. След това, 

след като хората се научат да обичат марката ви, те ще купуват от вас. 
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Допълнителни ресурси за маркетинг в Instagram: 

• Instagram Marketing Cheat Sheet 

• Instagram Advertising Guide 

 

YouTube: 

 

Тази социална мрежа промени начина, по който консумираме видео, тъй като го 

направи лесно (стриймингът е супербърз) и безплатно и ни дава възможност да 

изразяваме мнението си незабавно (благодарение на коментарите). 

 

Почти 5 милиарда видеоклипа се гледат ежедневно в YouTube. За маркетолозите това е 

чудесен начин да споделят дълготрайно съдържание с аудиторията си, особено ако тя 

не е запален читател. Например можете да превърнете публикациите в блогове и 

видеоуроци. 

 

Професионален съвет: използвайте други канали на социалните медии, за да насочите 

последователите си към YouTube, като давате откъси, фрагменти и предварителни 

изгледи на вашите видеоклипове. Малките закачки ще предизвикат любопитство и ще 

накарат хората да искат да видят цялото видео. 

 

Не усложнявайте прекалено ситуацията. Не се нуждаете от висококачествено записващо 

оборудване или от фантастично редактиране. Вероятността да сте няколко стъпки пред 

повечето хора във вашата ниша е голяма, така че просто застанете пред уеб камерата си 

и започнете да преподавате. 

 

Възходът на "Направи си сам" видеозаснемането: 

В социалните медии всеки може да стане звезда и в YouTube не е по-различно.  С 

подходяща светлина, микрофон и камера вашият бизнес може да започне да използва 

YouTube, за да стимулира трафика и да генерира потенциални клиенти. 

 

https://blog.hootsuite.com/instagram-marketing/
https://business.instagram.com/boost-instagram-posts
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Видео реклами в YouTube: 

И накрая, може да обмислите използването на видео реклами в YouTube. В зависимост 

от вида на рекламата, която сте избрали, зрителите ще могат или да пропуснат 

рекламата след няколко секунди, или YouTube ще ги накара да я изгледат цялата. 

Различните стратегии работят за различните фирми. Не се страхувайте да пробвате и да 

видите какво работи най-добре за вас. В крайна сметка рекламата ви в YouTube ще бъде 

толкова добра, колкото е добра решимостта ви да откриете какво работи. 

 

LinkedIn: 

Растежът на LinkedIn никога не е бил толкова голям, колкото този на Facebook, но те все 

още са популярни. Тук всичко е свързано с професионализма, а непринуденият стил на 

писане от блоговете не работи добре за тази платформа. Хората са там за едно нещо: 

бизнес. Те искат да научат какво е новото в техния бранш, кой наема, кой уволнява и как 

да оптимизират работата си. 

 

Ако съдържанието ви помага на хората да разширят мрежите си или да водят бизнес по 

по-добър начин, то има място в LinkedIn. Ако не е така, може би първо трябва да се 

съсредоточите върху други канали. 

LinkedIn групи: 

Ако сте запознати с групите във Facebook, групите в LinkedIn би трябвало да са лесни за 

разбиране и навигация. Помислете за групите във Facebook, но за хора от бизнеса - 

място, където съмишленици професионалисти могат да се събират и да обсъждат теми, 

които ги интересуват, или да установят своя опит. Може да обмислите възможността да 

се присъедините към някоя от тях, за да утвърдите бизнеса си като експерт по 

определени теми. В края на краищата, колкото повече хора вярват, че вашият бизнес 

знае за какво говори, толкова повече хора ще работят с вас в бъдеще. Това е лесна 

стратегия за създаване на връзки и увеличаване на аудиторията ви за маркетинг на 

съдържанието. 

LinkedIn рекламиране 
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Както при всички платформи на социалните медии, можете да използвате LinkedIn за 

пускане на реклами.  

 

Ако бизнесът ви попада в категорията B2B, LinkedIn може да е най-доброто място за 

вашите реклами. LinkedIn е една от най-ефективните платформи за социални медии за 

B2B компании. LinkedIn е и една от най-добрите платформи за генериране на 

потенциални клиенти. 

 

Тъй като хората са в LinkedIn, за да говорят за бизнес, те също така нямат нищо против 

да си взаимодействат с фирми. Това означава, че вашият бизнес може да получи 

сериозно внимание в платформата. 

Допълнителни ресурси на LinkedIn: 

• How to Advertise on LinkedIn 

• Social Media Marketing Podcast- LinkedIn Marketing 

 

https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/linkedin-ads/how-to-advertise-on-linkedin-in-7-simple-steps
https://podcasts.apple.com/us/podcast/linkedin-page-content-strategy-what-marketers-need-to-know/id549899114?i=1000443695266

