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1. Туристически каталози и брошури 

 

Успехът на всеки рекламен материал зависи от яснотата, с която сме способни да 

отговорим на следните два въпроса:  

 Към кого са адресирани?  

 Кога е подходящо да бъдат използвани? 

Туристическите брошури и каталози имат за цел рекламиране на туристическите 

атракции и представяне на необходимата информация за туристите. Тези материали могат 

да бъдат съставени както от публичните власти, така и от туристическите агенции.  

Качествената брошура и качественият туристически каталог включват снимки на 

местата, представляващи туристическа атракция, описание на дестинацията и 

представените услуги, така че потенциалният турист да може да реши кои туристически 

пакети ще закупи за своя престой, какво ще прави, къде и как ще си прекара почивката. 

Туристическата брошура и туристическият каталог, написани с умение и творчество, 

подканват читателя да вникне в историята на мястото за почивка, да открие местния чар, 

така че да пожелае да прекара почивката си на това място. 

Брошурата е съставена с цел удовлетворяване на нуждите на потребителите. Тя съдържа 

информацията, която целевите клиенти желаят и търсят.  

1.1. Как се съставя туристическа брошура / туристически каталог? 

Процесът на съставяне на туристическа брошура включва следните етапи:  

ЕТАП 1 - Определяне на големината, профила и нуждите на визираната аудитория 

Процесът на сегментиране на пазара определя пазарните сегменти, за които 

туристическата компания създава брошура. Тя трябва да реши дали ще състави брошура за 

всеки един пазарен сегмент или ще разработи само една единствена брошура за всички 

идентифицирани сегменти.   

 Практиката сочи че, колкото брошурата е по-обемиста, толкова повече съдържа 

несъществени страници и толкова е по-висока цената за нейното разпространение.  

 Противоположно на това, използването на няколко по-малки брошури, като всяка е 

адресирана към един сегмент (ограничен в зависимост от критерия на дестинацията, 

но и критерии като типа на почивката, дейности или цена), не успява да покрие 

значителна група потенциални купувачи.  

 По идентичен начин, ако клиентът не открие в брошурата на съответната фирма 

продукта, който желае, със сигурност ще се насочи към брошурите и офертите на 

конкурентните фирми. 

ЕТАП 2 - Той се състои в определяне на маркетинговата стратегия и позициониране 

на брошурата.  

Стил и проектиране на брошурата. Всяка туристическа компания желае брошурата да 

бъде отличителна и атрактивна, понеже чрез нея организацията съобщава кои са нейните 
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собствени търговски марки, определя позицията на продукта си и предоставя достатъчно 

информация, за да убеди потребителя в качествата си.  

Факторите, които оказват влияние върху мнението на потребителите за дадена брошура 

са: 

 Привлекателността на предната корица; 

 Качеството на хартията и нейния "блясък"; 

 Използваните цветове и тяхната привлекателност; 

 Броя и качеството на снимките и на други изображения; 

 Брой страници на брошурата; 

 Яснотата на текста и цените; 

 Значението и привлекателността на продуктит, предложени чрез брошурата. 

ЕТАП 3 – На този етап се определят целите на брошурата.  

На този етап фирмата трябва да дефинира очаквания резултат от разпространението на 

брошурата, както и да определи кои продукти да бъдат включени в нея. 

ЕТАП 4 - В четвъртия етап се извършва творческо изпълнение на туристическата 

брошура.  

Туристическата брошурата включва: въвеждащи страници, страници със съдържание и 

крайни страници. 

 Въведението дефинира стила на компанията. Тази част на брошурата включва 

търговски политики и практики на фирмата, информира потребителя за стабилността 

й, рекламира уникални места и евтини оферти. 

 Съдържанието включва раздели, в зависимост от дестинациите, включени в 

брошурата.  

Голяма част от фирмите избират първите страници на брошурата им да са посветени на 

на по-популярните дестинации, но други избират да представят първо по-малко познати 

дестинации, тъй като желаят да привлекат внимание върху тях. 

Включването на цялата информация за една дестинация на една единствена страница е 

"изкуство", тъй като тя трябва да бъде не само лесно разбираема, но и атрактивна от 

визуална гледна точка.   

Препоръчва се атракциите, които ще привлекат интереса на туристите към 

рекламираното място, да бъдат представени ясно, примерно чрез списъци. Не се цели 

представянето на ВСИЧКИ местни атракции, а само на онези, които представляват 

интерес за целевия турист.  

Брошурите могат да бъдат разделени в зависимост от дейностите за прекарване 

на свободното време или категориите на туристическите услуги, отделяйки ясно 

офертите за настаняване от тези за прекарване на свободното време и забавленията.  
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 Последният раздел на брошурата съдържа подробности относно условията за 

резервация, схеми за застраховка, информация относно предвижване в други 

държави или други необходими подробности. Молба за резервация може да бъде 

намерина или на задната част на корицата, или на последните страници на 

брошурата, но в никакъв случай не на същата страница, където са представени 

условията за резервация, понеже те трябва да останат при клиента, а молбата за 

резервация се изпраща на производителя.  

За разлика от други печатни материали, брошурите на туроператорите, задължително 

съдържат информация за цените, като те трябва да бъдат ясни и подробни, съответно да 

уточняват таксите или други суми включени в тези цени.  

Кориците на брошурата 

Кориците на брошурата представляват ключовия елемент, който трябва да убеди 

потребителя да вземе под внимание някакъв продукт. По тази причина, усилията на 

туроператорите относно кориците са значителни, особено за предната корица. 

Корицата обикновено съдържа: 

 Сензационна и атрактивна снимка с една или повече дестинации; 

 Атрактивен момент на престоя, като щастливо семейство в басейна; 

 Снимкова смесица на съдържанието; 

 Съобщение относно съдържанието или характеристиките на продажбата. 

При оформлението на корицата трябва името на компанията да е разположено в горната 

част на корицата, тъй като брошурата се излага по рафтовете на туристическите агенции 

заедно с брошурите на други фирми.  

Издаване на брошурата 

Брошурата може да бъде издадена във формат пейзаж или портрет. Широко 

разпространеният вариант е брошурите да се издават във формат А4, тип портрет. 

Друг важен елемент е броят на страниците на брошурата. Той е винаги кратен на 

четири. В случай на по-голям брой страници, те могат да бъдат "прихванати" заедно или с 

телбод или да бъдат подлепени. Всъщност думата "брошура" произлиза от френския термин 

за "подшиване страниците на книга" = brochure. 

Следващото решение е концентрирано върху дебелината и типа на хартията. Ако 

брошурата съдържа много страници, за да се намали теглото й се използва тънка хартия. В 

този случай корицата е по-дебела. Ако брошурата съдържа само няколко страници, тогава 

тежестта не е вече проблем и може да се използва по-дебела хартия, придавайки по този 

начин на брошурата "плътен външен вид". Винаги тези решения се вземат въз основа на 

някои „преговори” относно тежестта, цената, непрозрачността  и качеството на хартията. 

Основното правило за избор на снимките е възможно най-високото качество. Също така, 

контрастът на снимките трябва да бъде голям. Определени атракции, чиито снимки са 

включени в туристическите брошури са толкова познати, че потребителите са склонни да ги 

игнорират, но снимка направена от нов ъгъл, със сигурност ще привлече вниманието. 

ЕТАП 5 - Петият етап при съставянето на брошурата се отнася до нейната 

дистрибуция.  



 

 

6 

 

Middleton счита, че това е най-важния етап. В практиката забелязваме няколко варианта 

за дистрибуция на брошурите (таблица 5).  

Таблица 5 - Методи за дистрибуция на туристическите брошури 

Методи за дистрибуция (чрез) Приложимост (за) 

Туристически агенции *Туроператори, круизни линии 

Циркулярни писма,  

информационни бюлетини 

Туристически агенции, местно летище, 

оператори за туристически сухопътен 

транспорт 

Туристически информационни центрове * Туристически атракции, дестинации, 

хотели 

Хотели * Туристически атракции, дестинации 

Интернет страници Всички производители от туристическата 

индустрия 

Купони в списания и вестници Всички производители от туристическата 

индустрия 

Публикации в списания, притурки в 

пресата 

Всички производители от туристическата 

индустрия, но особено атракциите и 

туристическите дестинации 

Директна поща Туристически агенции и производители 

Панаири, изложения * Дестинации, атракции, туристически 

производители 

Летища * Въздушни компании, хотели, атракции 

Представителни събития организирани от 

туристическите агенции 

* Туроператори и други производители 

Местни/национални телевизионни/радио 

станции 

Национални дестинации, големите 

оператори, веригите от туристически 

агенции, народни атракции 

Източник: J.C.Halloway- Marketing for Tourism, 4th ed., Prentice Hall-Pearson Education 

Limited, Halrow, England, pg. 297. 

Голяма част от брошурите са предназначени за изложение по рафтовете на 

туристическите агенции, докато някои от брошурите се изпращат на потребителите по 

електронна поща.  

ЕТАП 6 - Последният от етапите за съставяне на брошура се състои в определяне 

момента на дистрибуцията.  

Производството на брошури е дългосрочен процес, който се планира за период от 

няколко месеца. Големите туристически оператори публикуват своите брошури през даден 

период  всяка година, а малките компании по правило издават своите брошури след като са 

имали възможност да се запознаят с цените на лидерите на пазара. Тенденцията през 
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последните години е за издаване на новите издания на брошурите малко след 

първоначалните версии с цел "адаптиране" на цените следствие на съревнованието в 

бранша. Наличностите на брошурите са осигурени преди започване на промоционалните 

кампании. Съществуването на недостатъчни наличности създава негативна реклама на 

фирмите, а клиентите, които влизат в туристическа агенция и не намират желаните 

брошури, си тръгват с брошурите на конкуренцията. В този случай загубите, които могат да 

се регистрират, имат значителна стойност. 

Присъствието на брошурите на местата за продажба 

Извършените изследвания във връзка с процеса на резервиране на пакет за почивка са 

установили, че веднага след като клиентът е взел решение как да прекара отпуската си, той 

се обръща към услугите на туристическа агенция с цел да се консултира и да събере 

актуални брошури.  

Понастоящем ролята на брошурите силно намалява, а клиентът използва туристическата 

агенция предимно, за да направи резервацията си.  Потребителят очаква от туристическия 

агент да проверява коректността на цената и достъпността на тази услуга. 

1.2. Важността на туристическата брошура 

Създаването, дистрибуцията и огромния обем от използвани печатни материали, 

представлява основна, отличителна характеристика на туристическия маркетинг. 

Тогава когато значителна част от продажбите се получават следствие на преките 

продажби между производителя и потребителя, без намесата на трето лице, ролята на 

туристическите брошури и на други материали от тази категория е съществена. 

Туристическите бюра на национално, регионално и местно ниво използват в голяма степен 

брошурите, като те представляват основния елемент на маркетинговите бюджети. 

Печатните материали се създават, за да информират потенциалните клиенти и да 

стимулират търсенето на определени продукти, както и да улеснят закупуването им. 

Понякога продажната цена на тези печатни материали покрива разходите за производството 

и дистрибуцията им. Но дори и в този случай, получените приходи покриват само част от 

направените маркетинговите разходи, тъй като основната причина за производството им не 

е печалба от продажбата им. 

Най-важните печатни материали използвани в дейността на туристическите фирми са:  

 Промоционални печатни материали 

 Брошурите на туроператорите; 

 Брошурите на хотелите, почивните станции, къмпингите или на други единици за 

настаняване; 

 Брошурите на конферентните центрове; 

 Специфични брошури за определени туристически продукти (театрални уикенди, 

дейности по време на почивка и др.); 

 Диплянки на атракциите (музеи, тематични паркове и за забавление); 

 Брошури на фирмите за автомобили под наем; 
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 Диплянки, използвани с цел реклама на продажбите (специални оферти за 

стимулиране); 

 Брошури на туристическите бюра; 

 Печатни писма 

 Информационни материали 

 Диплянки за ориентиране/справочници (туристически атракции); 

 Карти (по-голямата част от тях са предлагани безплатно); 

 Справочници и списания предназначени за посредници (настаняване и 

транспорт); 

 Каталози на хотелските вериги;  

 Разписания на туристическия транспорт 

Целите на тези материали са многообразни. На първо място те създават интерес, тоест 

потенциалните клиенти биха могли да се заинтересуват от обекта на рекламата.  Битката за 

създаване на интерес е жестока. Концепцията на кориците на тези материали има огромна 

важност, като може да се сравни с ролята на опаковките на продуктите от супермаркета 

предназначени да привлекат вниманието на потребителите, които минават пред рафтовете 

в магазина. Друга важна роля на печатните материали е промоционална 

(съобщения/символи). Брошурите целят да стимулират и мотивират извършването на 

покупка. Те съдържат ключово съобщение, което цели да повлияе на потребителя. 

Изложението, корицата и съдържанието на брошурите са изключително важни за успеха на 

търговията в туризма. Допълнителните брошури или диплянки рекламират специални 

оферти или други дейности, предназначени да стимулират закупуването на туристическите 

услуги. 

Голяма част от брошурите съдържат молби за резервация с оглед улесняване на 

закупуването. Те представляват основата на всеки договор за извършване на туристически 

услуги между туристическия оператор и туриста. По този начин, брошурите изпълняват и 

ролята на инструмент за ефективен достъп/закупуване. Изискваната информация от тези 

бланки (молби) за резервация може да представлява база данни за туристическите фирми, 

съдържайки важни елементи относно профила на потребителите, зоната за 

местопребиваване, размера на групата, предпочитани продукти и др. 

Преди всичко, в случая на туристическите оператори, чиято дейност зависи от 

резервациите или решенията, извършени на разстояние от мястото на производството, 

брошурите играят ролята на заместител на продукта, а тяхната важност трябва да бъде 

подчертана и от тази гледна точка „Брошурата е продукта” на мястото на продажбата, 

особено за потребителите, които за първи път вземат решение за закупуване на съответния 

продукт. Брошурата подчертава и идентифицира очакванията на клиента относно 

качеството, отношението цена/качество, външния вид и статуса на продукта, а всичко това 

трябва да съответства на реалността, пред която ще се изправи клиента в момента на 

същинската употреба. 

Брошурата представлява заместител на продукта през периода между покупката и 

ефективната употреба, който в случаите на пакетите за почивка може да бъде от няколко 

месеца. От тази гледна точка, брошурата се превръща в документ, който клиентът прочита 
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няколко пъти, за да припомни очакванията си. Според Европейското законодателство, 

съдържанието на брошурата трябва да спазва определени разпоредби, които определят 

един минимален стандарт, като недоволните потребители имат право да изискват 

обезщетения.    

Печатните материали могат да бъдат намерени в хотелските стаи, в джобовете на 

самолетните фотьойли, на рецепцията или в менюто на ресторанта.  

Всички тези материали целят рекламирането на  съществуващите възможности:  

 Допълнителни услуги/продукти;  

 Специални оферти; 

 Основна информация;  

Печатните материали представляват основното средство за информиране на 

клиентите. 

Печатните материали имат и образователна роля. Те  съдържат информация относно 

туристическата дестинация, местата с музеите и галериите, които могат да бъдат посетени 

и др.  

Електронните брошури 

Основната цел на една брошура се състои в описанието на предлаганите услуги. Новите 

технологии предоставят редица възможностите за представяне на туристическите продукти. 

Развитието на електронните брошури включва три етапа:  

 Пърчи етап - чрез видеокасетите туристическите компании са успявали да 

предложат на потребителите разнообразие от видеопрограми, които са предоставяли 

подробна информация относно зоните за почивка и типовете продукти, обхванати в 

офертата, с помощта на изображенията от вътрешната и външната част на хотела. 

Тези елементи са имали предназначението да подобрят визуалната представа на 

потребителите относно курорта и предоставяните услуги и са се доказали като 

стойностно допълнение на традиционните брошури. Някои туристически агенции са 

разполагали с колекции от видеокасети, които е било възможно да бъдат гледани в 

седалището на агенцията или даже да бъдат наети от клиентите, за да ги гледат у 

дома. 

Въпреки, че е бил считан за стойностен, този инструмент е генерирал значителни 

разходи на операторите, които са ги произвеждали, а отношението разходи/резултати не 

може да се сравни с това на печатните материали. 

 Вторият етап се е състоял в използването на компакт дискове, които са се доказали 

като изключително силно промоционално средство, получено с много по-малки 

разходи. Системата е била ефективна и защото изображенията включени на компакт 

дисковете са били същите като на видеокасетите, всички тези неща са могли да 

бъдат сканирани в паметта на компютъра, и след това записани на компакт диск. 

Използването им позволило мигновеното използване на информацията, по 

интерактивен и гъвкав начин. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 
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Националната туристическа служба на Малайзия заедно с националната въздушна 

компания Malayesian Airlines са създали обща кампания през 2003 г. с цел туристическа 

реклама на страната, като избраният рекламен девиз е бил "Една наистина уникална 

туристическа дестинация". За тази цел, са използвани компакт дискове, които са били 

приложени безплатно към изданията на британското списание Travel Week и също 

така, са били разпределени на голямата част от туристическите агенции от 

Великобритания като инструмент за запознаване и окуражаване на служителите да 

рекламират дестинацията. Тази рекламната дейност е била допълнена от рекламата 

в националните печатни медии, кампания извършена заедно с британския туроператор 

Travelmood, който е представял градовете и крайбрежните зони на Малайзия и който е 

подканвал потребителите да получат необходимата им туристическа информация 

чрез използване на компакт диска или чрез свързване с оператора Travelmood по 

телефона или по електронен начин. 

 

 Отскоро можем да говорим и за трети етап, който се състои във включването на 

анимация в направените презентации в Интернет.  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

През 2003 година, туроператорът Kuoni е включил електронна брошура в Интернет 

страница си, която позволява на туристическите агенции да копират информацията и 

снимките на предложените хотели и дестинации и от които се интересуват 

клиентите, като спомага по този начин за изпълнението на персонализирани брошури. 

Системата е била възприета от множество други туристически компании,  които са 

отчели предимствата на онлайн брошурата.  

 

 Thomas Cook е експериментирал нова система „Check-T cards”, чрез която клиентът 

търси почивка от серия „карти” генерирани от компютъра. Тази система има 

предимството, защото води до намаляване на разходите на агента. Клиентът може да 

получи желаната информация копирана на различен носител: дискета или компакт 

диск. Чрез тази система се намаляват разходите, свързани с производството на 

брошури и тяхното разпространение.  

Клиентът дори може да си направи резервация от дома с помощта на телевизора си 

(сателитни услуги), като по този начин не е необходимо да използва услугите на посредник. 

Тези елементи застрашават, в голяма степен, съществуването на туристическите агенции, 

които ще оцелеят само при условие, че предоставят на своите клиенти ценният си опит в 

областта, като им предлагат обективни съвети. 

1.3. Техники за изпълнение на брошурите/каталозите за туризъм и добри практики 

Един от най-важните инструменти за реклама в туристическата индустрията са 

брошурите и каталозите.  

Какво трябва да включва един туристически каталог/ брошура? 

 Снимки: Снимките трябва да бъдат, приспособени към типа на туриста към когото са 

адресирани и към предложените туристически услуги (за приключения, за 
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отмора...), като те трябва да представят атмосферата/ дейностите / удоволствията, 

които обещава определена дестинация. 

 Описания: те трябва да подчертават някои аспекти, определящи предложената 

дестинация - атракции, начини за прекарване на свободното време. 

 Елементи, свързани с настаняването, климата и кулинарните специалитети: 

основна информация относно класификацията на структурите за настаняване, 

климата и местните кулинарните специалитети.  

 Препоръчва се използването на професионални услуги за съставяне и печатане 

на туристическите брошури/каталози, с оглед получаване на високо качество на 

снимките, адекватно разположение в рамките на страницата и др. 

 Яснота и четливост: 

 Трябва да се прецени внимателно съотношението между текст и изображения в 

рамките на една страница; 

 Трябва да се използват кратки и ясни изречения. 

 Използваните шрифтове трябва да позволяват лесното прочитане на материала, но 

също така да спомагат и за отличаването на важните аспекти от текста. 

 Избраните цветове трябва да кореспондират с предлагания вид почивка: 

 За пакети от услуги за релаксиране (например: спа) се препоръчват пастелните 

цветове; 

 Дестинациите за деца се представят с ярки и живи цветове; 

 За представянето на исторически сайтове е най-добре да се използват кафяви 

тонове и ефекта сепия.  

Един качествен каталог/ брошура не се ограничава до най-известните цели, а 

съдържа: 

 По-малко позната информация 

 Например „Знаете ли, че до село Тътару, Община Дудещ, Окр. Бръила, има 

орнитоложки резерват за bird watching и няколко надгробни могили?” 

 Информация относно възможностите за транспорт и предвижване; 

 Информация относно местата за настаняване; 

 Информация относно най-добрите места за хранене или за прекарване на свободното 

време;  

 Информация за обичаите и традициите. 

Онлайн изданията имат важно предимство пред печатните, а именно, че те могат да се 

актуализират във всеки един момент. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

По-долу, Ви представяме извлечение от онлайн брошура на туристическа агенция.  

Как според Вас може да бъде подобрен този материал?  
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________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

Към какви туристи е адресиран този материал? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

 

Мото: Имаме хиляди ЩАСТЛИВИ КЛИЕНТИ! Бъди и ти един от тях! 

 

Услуги: На твое разположение сме НЕПРЕКЪСНАТО за: 

НАСТАНЯВАНЕ 

САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ОБИКОЛКИ 

ЕКЗОТИЧНИ ПОЧИВКИ 

СПА & ЛЕЧЕНИЕ 

БИЛЕТИ ЗА ВЛАК 

КРУИЗИ 

Общо описание на местоположението: 

Слънчев Бряг, Балчик, Константин и Елена 

Елегантни хотели, градове и села, които са запазили своята автентичност, 

дружелюбни и гостоприемни хора - това е България, която я откриваме във всеки 

курорт. Със страхотни плажове, България остава атракция за тези, които 

предпочитат да прекарат почивката си на море, с цялото семейство. 

Всеки хотелски комплекс в Слънчев Бряг има собствен плаж, предлагащ шезлонги и 

чадъри. В този курорт имаш възможност да практикуваш множество водни спортове, 

като джет ски, водни ски и парасейлинг. 

С добре поддържан плаж, съблазнителни площадки и страхотни гледки, малкият и 

кокетен Балчик е идеален за слънчеви бани и почивка. Можеш да посетиш двореца на 

кралица Мария, намиращ се в неповторимата ботаническа градина. 

Това е най-стария курорт в България, препоръчан за тези, които желаят спокойна 

почивка. Плаж с фин пясък, живописни голфове и термални извори са сред атракциите 

на курорта. Съществуват центрове за колоездене, можеш да наемеш лодка или да се 

гмуркаш. На всяка крачка има барове, пъбове, кафенета, ресторанти. 

7 курорта на морския бряг 

Кокетните курорти Златни Пясъци, Слънчев Бряг, Албена (най-луксозните), 

Константин и Елена, Несебър, Елените, Балчик, предоставят всички удобства за 

релаксиране и забавление. 
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2. Реклама чрез печат  

 

2.1. Към кого са адресирани и кога могат да бъдат използвани тези методи? 

Понастоящем има много специалисти, които преценяват, че рекламата надвишава чисто 

информативния аспект. По средата между двете мнения можем да поставим твърдението на 

Michele Jouve съответно: „...в творческия процес не се намесват само правилата, които 

управляват изкуството. Целите на рекламата не са в никакъв случай чисто естетични, а от 

търговско естество или имиджов характер” 

В концепцията на румънската маркетингова школа, рекламата “обхваща всички 

безлични комуникационни действия, платени от фирма, организация, индивид или др., 

извършени чрез средствата за масова комуникация с цел повлияване поведението на 

визираните цели (потребителите)”. По друг начин казано, чрез предприетите рекламни 

действия, фирмата информира публиката за своята дейност, продукти и услуги, представя 

търговските марки, с които участва на пазара и помага на потребителя да вземе решение за 

закупуване. За да постигне крайната си цел, фирмата отчита характеристиките на 

потребителите, сред които ще се разпространява рекламата.  

Без съмнение, печатните медии са най-разпространеното средство, чрез което се 

извършва реклама.  

Пресата, както ежедневната така и периодичната, представлява едно от основните 

средства за изпращане на рекламните съобщения. Причините за използването на пресата с 

рекламна цел са: 

 Гъвкавост по отношение на териториалното разпространение и момента на 

излъчване;  

 Адресира се по различен начин към сегментите от потребители;  

 Не изисква големи инвестиции;  

 Представя съобщението с достатъчна акуратност и др. 

Вестниците извършват оптималното изпращане на информацията относно маркетинговия 

микс, съответно информация относно вида на продуктите, които се търгуват, тяхната цена, 

местата за разпространение, средствата за тяхното рекламиране.  

Целите на рекламата във вестниците са:  

 Въвеждането на нов продукт на пазара;  

 Промяна на имиджа;  

 Подчертаване на позиционирането на пазара на един продукт;  

 Създаването или промяната на отношението на целевата публика;  

 Увеличаване на продажбите в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план;  

 Промяна на поведението на потребителя.  

Рекламата чрез вестниците има следните предимства: 
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 Покриване на определени географски зони: вестниците покриват определена 

територия и са адресирани към всички читатели.  

 Гъвкавост: Рекламите във вестниците могат да бъдат променени бързо чрез много 

кратки бележки. Предприемачът може да избере размера на рекламата и мястото в 

страницата на вестника.  

 Бързината на разпространението: Вестниците публикуват почти винаги бързо 

рекламите, най-много до 24 след часа след представянето им за публикуване.  

 Висок потенциал: Рекламите във вестниците могат да изпращат голям обем 

информация чрез използване на привлекателни графични форми. Рекламите могат 

да бъдат използвани много ефикасно за привличане вниманието и убеждаване на 

потребителите.  

 Ниски разходи:  Вестниците предлагат места за реклама на ниски цени. 

История 

Заедно с откриването на печатарската машина, през 1441 г. от Johannes Gutenberg, 

се откриват широки възможности за развиване на рекламните средства. Появяват се 

първите печатани плакати, а появявата на първите вестници във Франция, Англия, 

Холандия и Германия, е била последвана от появата на първите рекламни съобщения.  

Роден през 1836 г., в Париж, в бедно семейство на занаятчии, Jules Chéret е станал, 

на четиринадесет годишна възраст, чирак в литографско ателие. Интересът към 

рисуването го кара да се запише в курс по изкуства от Ecole Nationale de Dessin, а между 

1859-1866 г. е продължил следването си по литография в Лондон. При завръщането си 

във Франция е започнал да изпълнява, чрез хромолитография, цветни плакати за 

кабаретни и театрални представления, превръщайки се по този начин в “бащата на 

модерния плакат”. 

  

Първия плакат: Ball at the Moulin Rouge, Place Blanche, Jules Chéret, 1889 

Първият вестник, който е публикувал оферти за различни стоки, се е появил във 

Франция през 1630 г. “La Gazette de France” и пак във Франция се появява през 1751 г. 

първия вестник специализиран в рекламата “La petit affiche”. Публикуването на малки 
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обяви започва през 1799 година във френския вестник “Le Journal de Debates”.  

В Румъния, първата информация с рекламна цел се е появила през 1840 г. във вестник 

„Меркур” от гр. Галац.  

Първите специализирани вестници в рекламни обяви се появяват в края на XIX век. Така, 

през 1880 г. се появява “Обявителя на Службата за обяви, информация, поръчки и 

експедиции”, през октомври 1884 г. се появява “La publicite Romaine”, а през 1886 г. се 

появява “Румънската реклама” и ”Обявителя”.  

От 1926 г. може да се говори за използване на радиото с търговска цел, а от 1947 г. за 

използване на телевизията с търговска цел.  

За да може един плакат да бъде прочетен от разстояние най-препоръчаните комбинации 

от цветове са: 

 Черно-бяло;  

 Черно-жълто;  

 Червено-бяло;  

 Синьо-бяло; 

 Зелено-бяло;  

 Зелено-червено;  

 Оранжево-черно;  

 Синьо-жълто;  

 Червено-жълто и др.  

Текстът на плаката трябва да удовлетворява едновременно повече условия: 

 Съдържанието да бъде внушаващо, да привлича вниманието, да бъде лесно за 

помнене, да бъде провокиращо.  

Илюстрацията е доминиращия елемент от съдържанието на един плакат. Тя трябва да 

удовлетворява следните условия:  

 Да бъде ясна; 

 Цветовете да са естествени; 

 Използване на символи, карикатури с голямо въздействие към публиката.  

Независимо от формулата за съставяне един плакат трябва да позволява получаването и 

разбирането на съобщението най-много до 2-3 секунди.  

Реклама чрез мобилните телефони - представлява най-новото средство за масова 

комуникация. Безжичната реклама е ново средство за изпращане на рекламно съобщение, 

което може да е под формата на игра, която носи марката на спонсора, кратко съобщение, 

което представлява девиз. 

Сред предимствата на това средство за комуникация са:   

 Интерактивност; 
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 Осигурява добра селекция на целевата публика в зависимост от редица 

икономически, демографски и поведенчески критерии; 

 По-ниски разходи. 

Реклама в киното – състои се в излъчване на рекламни филми по време на 

прожектиране на филма. Този вид реклама изисква направата на много големите разходи за 

производство и излъчване. Възприемчивостта на рекламата чрез киното е доста ниска, 

защото зрителите идват да гледат желан  от тях филм, както и да се отделят от 

специфичната за телевизията обстановка.  

Реклама чрез Интернет - Увеличаването на броя на потребителите, ползващи Интернет, 

е повече от важно. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

Цветовете, линиите, формите имат особена значимост както в нашата култура, 

така и в рекламата.  

Културни цветове – те са свързани с държави, религии, с определени традиции 

специфични за определена култура (например: зеленото представлява цвета на Исляма 

и др.); 

Първообразни цветове – те имат първообразна стойност (например: зеленото 

представлява възраждането, подновяването, младостта и др.) 

Основните значения предоставени на цветовете в рекламата: 

 Черно – елегантност, изисканост, благородство, тъга, отчаяние; 

 Бяло – непорочност, идея за безкрайност, невинност, тишина; 

 Сиво – безпокойство, страх, нерешителност, липса на енергия; 

 Зелено:  

 Свежест, жизненост, надежда, младост, ефект на тишина, добро 

настроение, релаксиране, медитация, равновесие, сигурност;  

 Характерно за пасивния, отбранителния, автономния, сдържан тип; 

 Изразява концентрация, сигурност, самонаблюдение, самооценка. 

 Червено – основен стимулатор, провокира към действие, особено в 

психомоторен план, интелектуален стимулатор, активиране, мобилизация, 

улеснява асоциациите на идеи, динамичност, революционен дух, енергия, огън; 

 Розово – романтика, стеснителност, благост; 

 Кафяво – масивност, зрялост, полезност; 

 Оранжево: 

 Комуникация, енергия, жизненост, сила, господство, емоционален 

стимулатор, усещане за близост, общителен цвят, остава впечатлението 

на оптимизъм, веселба; 

 Използван за по-големи повърхности може да бъде дразнещ; 
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 Синьо:  

 Прохлада, мистерия, безкрайност, свежест;  

 Благоприятства развитието на процесите за задържане и забавяне на 

ритъма на дейността; 

 Подканя към спокойствие и мечтание, вътрешна концентрация и 

спокойствие, сериозност, медитация; 

 При злоупотреба води до депресия; 

 Характеризира се с дълбочина на преживяванията и чувствата; 

 Характерно за пасивния, чувствителен и възприемчив тип. 

 Жълто:  

 Динамичност, екстравагантност, стимулира и поддържа състоянието на 

бдителност, увеличава капацитета за мобилизация и концентрация на 

вниманието;  

 Предразполага към комуникативност;  

 Предоставя усещането за топлина и интимност; 

 Характерно за активния, проективния и експанзивен тип. 

 Лилав:  

 Достойнство, меланхолия; 

 Има стимулиращ ефект;  

Комбинациите от цветове препоръчани за печат и фон:  

Червено/синьо, синьо/жълто, жълто/червено, лилаво/зелено, оранжево/синьо, 

зелено/червено, черно/жълто, зелено/бяло, червено/бяло, черно/бяло, зелено/червено, 

оранжево/черно, червено/черно. 

Абстрактните понятия могат да бъдат предадени чрез цветове: 

 Газирано – зелено, зелено със жълто; 

 Сладко – розово и оранжево; 

 Горчиво – зелено, лилаво, тъмносиньо; 

 Солено – сиво със зелено, сиво със синьо; 

 Парфюмирано – лилаво и розово; 

 Твърдо – тъмно кафяво, тъмносиньо; 

 Тежко – синьо, червено, сиво, черно. 

Графичните елементи са използвани, за да подчертаят определени компоненти на 

рекламата: контур на буквата, на продукта, подчертавания, допълнително включване 

на определени думи, наблягания и др. 

Значение на линиите в рекламата:  
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 Права черта, тънка, пепелява – финес, деликатност;  

 Права черта, тънка, черна – прецизност;  

 Вертикална черта, права – грация;  

 Хоризонтална черта – почивка;  

 Наклонена черта - усилие, движение;  

 Огъната линия - галене, съвършенство. 

Вземайки предвид тази символистика, как тълкувате туристическите лога на 

Румъния и България? 

 

3. Реклами 

 

3.1. Към кого са адресирани? Кога са ефикасни? 

През средата на 50-те години, радиото е било считано за най-престижното от средствата 

за масова комуникация.  

Радиорекламата има редица предимства:  

 Селективност - съобщенията могат да бъдат адресирани до слушателите от 

определена възраст, пол, доход, образователно ниво или специален интерес.  

 Висока честота - радиото позволява многократното повторението на рекламното 

съобщение.  

 Гъвкавост- рекламното съобщение по радиото може да бъде лесно променено, като 

се адаптира за всеки целеви пазар.  

 Приемлив разход - цената за създаване на рекламно съобщение е относително 

ниска. 

Въпреки тези забележителни предимства на радиорекламата, тя има и някои 

недостатъци:  

 Липса на визуален контакт - радиото може да бъде само слушано. Този факт 

намалява ефективността му в случая на реклами на продукти, които трябва да бъдат 

видяни, за да бъдат възприети.  

 Кратко изложение - радиорекламата е кратка и бърза . Освен това тя не може да 

бъде запазена както тази във вестник или списание. 
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 Намалено внимание: за много слушатели, радиото не е нищо друго освен един 

приятен музикален фон по време на четене, учене, забавление или работа. По тази 

причина слушателят е концентриран върху други дейности. Поради тази причина 

ефективността на рекламното съобщение е силно намалена. 

Въпреки тези недостатъци, радиорекламата може да увеличи своята ефективност, ако се 

използват поредица от изобретателни техники за съставяне на рекламно съобщение. 

Сред тях по-важни са:  

 Предизвикване на въображението на слушателя чрез използване на гласове с особен 

тембър;  

 Звуци лесни за запомняне;  

 Използване на музикални оформления специално адаптирани за целевата аудитория; 

 Интерактивни отговори, които задържат слушателя до радиоапарата.  

Едно рекламно съобщение трябва да съдържа следните елементи, за да постигне своята 

цел:  

 Информиране - Целта е да се създаде интелигентна и творческа концепция, която да 

очарова. 

 Повторение – Целта е наименованието на марката да бъде запомнено от купувача.  

 Призив към разум - Предполага логическото аргументиране на покупката на 

определен продукт или определена услуга, като на купувача му се предоставят много 

основателни причини, за да го направи. Всъщност, повечето рекламни съобщения 

прибягват до това логическо аргументиране независимо от категорията на 

предлаганите продукти.  

3.2. Реклама: исторически ориентири 

Рекламата е един от най-гъвкавите и изобретателни инструменти за комуникация на 

маркетинга. Специфичните цели на рекламата много варират, но най-често те визират 

разрешаването на определени проблеми на маркетинговата комуникация.  

Инициаторът на рекламните дейности е обявителя, който с оглед изпълнение на 

определени комуникационни цели, желае да изпрати на точно определена публика нелично 

съобщение по отношение на фирмата, нейните продукти или услуги.  

David Ogilvy казва в едно от неговите произведения: “Считам че рекламата не е 

забавление или изкуство, а средство за информиране. Тогава когато пиша рекламен 

текст, не желая да бъда “изобретателен”. Искам той да бъде достатъчно интересен, 

така че да предизвика закупуването на продукта.” Ogilvy добавя в подкрепа на неговите 

твърдения решителен довод: обема на продажбите, предизвикани от рекламните 

съобщения.  

По отношение начина, по който са се развили рекламните средства може да се каже, че 

рекламата е преминала през няколко етапа при нейното развитие. Тези етапи са:   

 Периода от началните етапи на търговията до изобретяването на печатарската 

машина (през XVII-ти век);  
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 Интервала между изобретяването на печатарската машина до появяването на първия 

писмен журнал (пак през XVII-ти век); 

 Етапа между появяването на първия писмен журнал до появяването на първия 

ежедневник (XVIII-ти век, 1777 г.); 

 Периода от появяването на първия ежедневник до откриването на 

хромолитографията (XIX-ти век);   

 Периода между реализирането на някой специализирани публикации в рекламата и 

появяването на модерното афиширане (края на XIX-ти век и първите десетилетия на 

XX-ти век); 

 Етап на използване на най-значителните открития в областта на телекомуникациите 

(1960 - 1990) за рекламни дейности.  

 Етап на използване на информационните мрежи за реализиране на рекламните 

действия (90-те години).  

Първото рекламно средство е бил човешкият глас. В Древен Египет са използвали 

викове за продажбата на определени стоки. Важно е било не само съдържанието на 

съобщението, но и силата, тона и модулацията на гласа.  

По-напреднало средство за изпращане на информация се е появило заедно с 

използването на писмеността и рисунките. Първите писмени форми са били открити във 

Вавилон, където определени търговци са показвали върху малки плочки, поставени по 

пазарите, стоките си. 

Плакатите са представлявали, още от древността, друг графичен начин за представяне 

на определена информация. 

3.3. Техники за изпълнение и добри практики 

Рекламата служи на фирмата, както като стратегически инструмент, така и като 

тактическо средство.  

Част от отличителните характеристики на рекламата, като компонент на 

комуникационния микс са:  

 Публично представяне: рекламата е средство за комуникация, предназначено за 

широката публика.  

 Сила за повлияване: рекламата позволява на продавача да повтаря едно съобщение 

изключително много пъти. Също така, тя позволява на купувача да получи и сравни 

съобщенията изпратени от страна на различните конкуренти. Рекламата, извършена 

в широк мащаб от определен офертант, говори за неговата големина, сила и успех.  

 Повишена изразителност: рекламата предоставя възможност да се извърши 

презентация на фирмата и нейните продукти чрез използването на текст, звуци и 

цветове.  

 Безличен характер: рекламата не може да бъде толкова настоятелна като 

рекламния агент на една фирма. Аудиторията не се чувства задължена да внимава 

или да й отговаря по някакъв начин. Рекламата е способна само на „монолог“, не на 

диалог с аудиторията. 
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 Рекламата като комуникация е информация, която е платена от идентифициран 

агент, а не от получателя.  

Рекламата не е нито наука, нито изкуство. Тя не подлежи на строги закони, специфични 

за всяка наука. Въпреки че е творческа дейност, тя не е и изкуство, защото има конкретни, 

точни и ясни цели. 

За да постигне крайната си цел рекламата трябва да отговаря на определени критерии 

за ефективност:  

 Да отговаря на реалния желан образ за определен продукт;  

 Да изразява „ясно” желаните идеи;  

 Да бъде приспособена към визираната цел (социален стил и поведение);  

 Да бъде достоверна, да не бъде преувеличена и да не лъже;  

 Да бъде оригинална;  

 Да бъде гъвкава;  

 Да попоуляризира марката, която рекламира;  

 Да участва в развитието на бизнеса на обявителя;  

 Да има уникален елемент, за да се отличи продукта от този на конкуренцията, да има 

своеобразен и неповторим стил;  

 Да бъде разпознаваема;  

 Да бъде последователна и координирана с други предприети действия, като тези на 

продавачите;  

Едно съобщение е толкова по-оригинално, колкото е по-многословно. Многословието 

може да бъде считано като излишък от информация, но в определена степен необходимо за 

точното му разбиране. Тоест съобщението трябва да намери равновесието между недостиг 

и излишък от информация. Практически, оптималното многословие се получава чрез 

повторяемост, като „дозирането” се извършва чрез прибягване до думи от ежедневния 

език, чрез допълняемост между изображението и коментара му, писмен или говорим, или 

чрез други подобни процедури. 

3.4. Принципи за изготвяне на реклама. 

Не съществуват специални правила за изготвяне на текста на една реклама, но може да 

се постигне по-силно въздействие върху клиентите, ако се спазват следните принципи:  

 Рекламата трябва да бъде лесна за разпознаване.  

Фирмата трябва да проектира съобщение с уникален стил, който да отразява образа на 

фирмата.  

Фирмата трябва да рекламира продуктите и услугите, считани от клиентите за 

стойностни.  

 Рекламата трябва да преобразува атрибутите на продуктите и услугите в предимства 

специфични за потребителя - спестяване на пари и време, реализиране на трудна 

задача и др.  
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 Локализирането на рекламата трябва да бъде просто.  

 Дизайнът не трябва да привлича вниманието от съобщението на рекламата.  

 Съобщението трябва да е лесно за разбиране, кратко, директно и изготвено около 

една единствена идея. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

Какво мислите, че ще е въздействието на туристическа реклама като тази 

описана в исландския проект представен по-долу?  

Каква роля считате, че има мястото и момента на излъчване на 

туристическото рекламно съобщение и как мислите, че ще помогне проекта на 

трансграничната зона? 

Tourism promotion space  

Туристите, които пристигат на летище Leifur Eriksson са посрещнати с рекламен 

видеоклип на Исландия, който се излъчва на определно за целта място, намиращо се на 

първия етаж на Южния терминал. Рекламният клип внушава виртуално излитане, 

предлагайки страхотни гледки на исландските пейзажи, като планинските зони, 

кратера Eldborg, южните и северните крайбрежия на Исландия, предлагайки по този 

начин необичаен поглед върху страната. Звуковият фон е композиран от Hilmar Örn 

Hilmarsson, а рекламният клип е създаден от Gagarin. Няколко изображения на клипа са 

представени по-долу: 

 

 

 

 

 

4. Реклама онлайн 

 

4.1. Уебсайтът: инструмент за туристическа реклама - цел, съдържание и добри 

практики 
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Сайтът представлява важен стратегически инструмент за маркетингова комуникация в 

онлайн средата, защото чрез индивидуализация и интерактивност позволява развитието на 

бизнеса като води до:  

 Привличане на клиентите;  

 Лоялизиране на клиентите;  

 Увеличаване на исканията за публикуване на рекламни банери и др. 

Сайт, използван като инструмент за маркетинг е онзи сайт, който:  

 Води потребителя колкото се може по-близо до решението за закупуване, чрез 

съобщаване на пълната оферта и полезни инструменти; 

 Предоставя поддръжка на клиентите;  

 Рекламира технологията;  

 Е интерактивен, регистрирайки мненията и удовлетвореността / 

неудовлетвореността на клиентите („ако сте били доволни, пишете ни”, „ако не сте 

били доволни, пишете ни задължително. Вашето мнение има значение”).  

Решението за проникване на виртуалния пазар трябва да бъде взето в ситуацията, в 

която фирмите са подготвени за това нещо, защото уеб страницата е добър начин за 

информиране, както за продавача, така и за купувача. Той може бързо да се информира 

относно офертата на продавача само чрез отваряне на страницата. Сайтът има и роля на 

„референтна точка” за потребителите, защото много лица сърфират в Интернет, за да 

търсят информация за фирми, продукти и техните цени. Следователно сайтът представлява 

ефективен начин за комуникация с клиентите.  

Създаването на сайт на една фирма цели:  

 Укрепване имиджа на фирмата;  

 Увеличаване престижа на марките на фирмата;  

 Рекламиране на продуктите и услугите на фирмата;  

 Представяне на продажбите;  

 Демонстрации;  

 Маркетинг;  

 Финансово информиране и др.  

Успехът на един сайт е определен от неговото качество, система за поръчки, лесния 

достъп до информацията и качеството на снимките. Критериите за качеството на един сайт 

са:  

 Лекота за сърфиране (лекотата на оторизирането, функционалност на менюто, 

позициониране във вътрешността на сайта); 

 Дизайн (началната страница, layout, методи за привличане на вниманието на 

посетителя);  

 Информационно съдържание (структуриране на информацията, зона за помощ, 

страница с данни за контакт); 
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 Персонализирани критерии (лекота на реализацията, съчетаване на сигурността с 

лекотата за сърфиране, лекота за достъп до демо акаунта, предоставяне на помощ в 

случай на загуба/кражба на входни данни, информация относно разходите за сметка 

на клиента). 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 Дизайнът: Колкото по-просто, толкова по-хубаво! Един уебсайт трябва да е 

привлекателен от визуална гледна точка, но трябва да запази функционалността си 

и да осигури бързия достъп до информацията. 

 Качествено съдържание: Това, което е публикувано на сайта на компанията трябва 

да служи в най-голяма степен на клиентите. Чрез статиите и офертите представени 

на сайта, фирмата се подсигурява, че клиентът ще намери цялата информация, от 

която има нужда, за да обоснове своето решение за закупуване. В туристическите 

сайтове, основните аспекти, търсени от клиентите са: 

 Съдържание на няколко езика;  

 Приложения/оферти за резервация и планиране на пътуването; 

 Карти; 

 Отзиви и статии от пресата. 

 Запазете постоянна комуникация с Вашите клиенти и читатели: Разделите за 

коментари и отзиви са сред най-посещаваните. Затова отличаването им осигурява 

достоверността на компанията, а цифрите го демонстрират:  

 57 % от потребителите четат отзивите и представянето на пътуванията; 

 32 % от потребителите публикуват собствени мнения за компанията; 

 43 % от потребителите посещават форумите на тема почивки и пътувания. 

Уебсайтът трябва да бъде дружелюбен, а основните правила за използване трябва да 

бъдат приложени, изброявайки практиките на Search Engine Optimization (SEO):  

 Анализ на трафика 

Използват се няколко метода: Google Analytics, за да се разбере в дълбочина развитието 

и поведението на посетителите, но и Trafic.ro за да се определи как е позициониран сайта 

сред специализираните сайтове в сферата на туристическата индустрия. 

 Развитие на партньорски линкове 

“Тези, които ни препоръчват ни представят.” Тръгвайки от тази проста философия, 

идентифицирането на стойностни партньори за определяне на партньорски линкове е сред 

първите неща, които трябва да направи фирмата. Линковете са повече или по-малко 

стойностни в зависимост от следните показатели:  

 Значението спрямо съдържанието на сайта; 

 Стойността на партньорския сайт за търсачката (Google Page Rank);  

 Обемът от трафик, който има партньорския сайт.  

 Маскирани рекламни статии по блоговете и сайтовете за новини.  
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Маскираните рекламни статии по блоговете имат някак неофициален характер и 

изпращат информация по личен начин или поне това е общото възприятие. По тази причина 

информацията под тази форма има по-голяма степен на достоверност.  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

http://www.inspiredbyiceland.com/ е сайт за реклама на Исландия като 

туристическа дестинация.  

 

Основното предизвикателство, което този сайт отправя към потребителите е да 

се преименува Исландия! „Какво представлява Исландия за теб?” е лозунга, чрез който 

потребителите могат да публикуват мнения, снимки, които описват техните спомени 

за Исландия. Те са групирани в раздели, като Вдъхновение или Приказки.  

Посетителите на сайта са подканвани да предложат ново име за Исландия, а 

победителите/победителят ще получи почивка мечта в Исландия. 
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Вашият бизнес има ли сайт? Кои са неговите цели? Какво знаете за 

посетителите на сайта? 

Как мислите, че бихте могли да подобрите този сайт? 

 

4.2. Социални медии: 

4.2.1.  Twitter: към кого се отправя, какво би трябвало да съдържа, добри практики                                                                                         

 

Какво е Twitter? 

Twitter е платформа, която позволява на потребителя да изпраща кратки съобщения 

(най-много 140 знака) към своята аудитория. Сравнен с микроблог или нещо като ‘sms’ на 

интернета, където всички хора, които решат да последват Вашия акаунт получават Вашето 

съобщение. От пускането му през 2007 г. до днес, Twitter се е превърнал във феномен, 

като милиони потребители го използват, за да поддържат връзка с приятелите, 

семейството, сътрудниците и клиентите.  

Създаване на акаунта  

За да се използва Twitter, трябва да създадете акаунт на адрес 

https://twitter.com/signup, процес който отнеме кратко време, и разбира се е безплатен.  

Кой ще ни чете? Кои са последователите? 

Twitter работи като социална мрежа, свързвайки хора с общи интереси. За да може 

някой да прочете съобщенията, които ще публикувате, те трябва да Ви „последват“, 

превръщайки се в „последователи“. По същия начин, за да можете Вие да получавате 

техните съобщения, трябва да последвате тях.  

https://twitter.com/signup
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Добри практики при използването на социалната мрежа Twitter 

Създайте си аудитория 

Започнете да следвате лицата, които Ви интересуват, използвайки съществена ключова 

дума за областта, която Ви интересува в search от Twitter, или научавайки Twitter 

потребителското име на компанията или лицето от Интернет или други средства.  

Например, потребителското име INSTANTO е @instantoweb. За да посетите неговия 

Twitter профил, посетете адреса http://twitter.com/instantoweb. За да последвате този 

акаунт, ще трябва първо да се логнете във Вашия акаунт, след което натиснете ‘Follow’.  

Обикновено, лицата които последвате ще Ви последват и те. Не е правило, но ако се 

интересуват от Вашите ъпдейти, така както и Вие се интересувате от техните, ще го 

направят.  

Трябва обаче да рекламирате Twitter акаунта със същата сериозност, с която 

рекламирате сайта. Съобщете акаунта на сайта и на други социални мрежи, които 

използвате, поставете го на визитните картички или служебните автомобили, кажете го на 

всички приятели.  

Персонализирайте профила си 

Не забравяйте да напишете няколко думи за Вашия бизнес в раздел bio, да включите 

линка в сайта си и евентуално да смените фоновата картина с друга, която принадлежи на 

марката на фирмата (цветове, лого и др.). 

Какво публикуваме в Twitter? 

Понеже е ограничен до 140 символа, Twitter се използва, за да прави кратки съобщения 

или позовавания на по-дълги статии, публикувани вече на Вашия сайт или блог. Ако сте 

обявили промоция или специална оферта на сайта, напишете това на Twitter, последвано от 

линка, който прехвърля към статията от сайта.  

Ако сте написали нова статия на блога, съобщете това нещо на Twitter и публикувайте 

линка към пълната статия. Ако сте намерили интересна статия в нета, която има връзка с 

Вашия предмет на дейност, поставете линка на Twitter. Идеята е да предлагате на Вашата 

аудитория полезни и атрактивни неща.  

Ако видите интересен tweet (пост на Twitter), можете да го изпратите по-нататък. Тази 

процедура се нарича retweet.  

Обикновено, линковете публикувани в съобщението (tweet) се съкращават за да не 

заемат твърде много място от 140-те символа. Безплатна услуга за съкращаване на 

линковете е bit.ly. С нейна помощ, ще можете да преобразувате нормален линк в съкратен, 

от вида http://bit.ly/6D6Qno, който ще води посетителите до същата дестинация. 

НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА –TWEET-ОВЕ 

 (бЛог): Румънците и социалните мрежи – http://bit.ly/6D6Qno 

 Онлайн присъствие. Как рекламираме даден бизнес по интернет? 

http://bit.ly/79VKOU 

 За 30 минути, с 3 пъти по-малко пари, имаш сайт на твоя бизнес! 

http://twitter.com/instantoweb
http://bit.ly/6D6Qno
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http://www.instanto.ro 

 Join us on Facebook! – http://bit.ly/58Ag5w 

Езика Twitter 

В Twitter ще срещнете вероятно всякакви видове специални означения. Ето какво 

означава:  

 @instantoweb:  име на Twitter потребител. Ако се използва в началото на някой пост, 

означава че съответния пост, въпреки че е видим за всички хора, е посветен на 

съответния потребител 

Например:   @popescu123 добре дошъл в twitter!!! адресира се до потребител 

‘popescu123′. 

 RT: retweet (повторно изпращане) 

 RT @instantoweb: пост повторно изпратен от потребителя instantoweb 

Пример: RT@instantoweb: (бЛог): e-Съвети за румънския предприемач през 2010 г. – 

http://bit.ly/4puIHb 

 #timisoara: символът ‘#’ се използва, за да групира постове с обща тема. Ако 

кликнем върху термина или го потърсим в search, ще намерим повече съществени 

постове, в този пример повече постове за гр. Тимишоара. 

Например: открит е нов ресторант в #timisoara!  

Въпреки че броят на потребителите е по-малък от този на Facebook и на пръв поглед 

layout-ът не изглежда също толкова дружелюбен, Twitter е изключително ценен по 

отношение на онлайн маркетинга. 

Има няколко съществени елемента, които трябва да персонализираш преди да започнеш 

маркетингова кампания в Twitter. На първо място, персонализирай своя background 

дизайн (да отразява марката, която рекламираш), напиши кратка биография, но сбита, 

съдържателна и убедителна, използвай интересна снимка на профила или изразително 

лого, защото хората имат нужда да се свързват с личност близка до тях, а не с абстрактен 

профил. Не на последно място, помни винаги че хората натискат бутона Follow базиран на 

последните tweet-ове, така че публикувай завладяващи Tweet-ове. 

Рубриката от Twitter може да се превърне в продължение на блога, който има 

твоята компания. Какво друго по-подходящо решение да се изпращат читатели към блога и 

съответно към сайта освен рубрика със 140 символа, която отнема много малко време? От 

друга страна, хората избират доброволно да влизат в сайта понеже ги интересува темата. 

В същото време, Twitter ти предоставя възможността да познаваш последователите 

си. Можеш да следиш в Twitter кои са интересите, стила на живот, нивото на образование 

или типа комуникация, който предпочитат тези, които те следват. В момента, в който тези 

данни са събрани, добиваш пълна представа за личността, за която трябва да създадеш 

рекламата. Когато имаш персонализирана информация за хората, към които се адресираш, 

можеш да използваш определени думи, които те познават в областта, или определени 

елементи с които те са свързани в рекламите, които разработваш, опитвайки да привлечеш 

внимание, да спечелиш доверие и да развиеш връзка с този, който следи твоите 

публикации в Twitter. 



 

 

29 

 

Можеш да намериш последователи чрез папки от типа Twellow, Wefollow, или Twitter 

Adder, които търсят потребители в зависимост от елементите, които ти желаеш.  

Друг начин да си създадеш списък с последователи е да си поставиш бутон “follow us on 

Twitter” на блога, newsletter, уебсайта, форума и др. Също така, Twitter ти дава 

възможност да бъдеш издигнат и от други чрез бутона Retweet. 

След като си си създал списък с последователи, влез във връзка с тях чрез 

съобщенията. Не злоупотребявай обаче със съобщенията и се опитай да не рекламираш от 

първия път предлагания продукт или услуга. Изпрати едно съобщение, чрез което да 

благодариш на последователите или даже да ги попиташ какво биха желали да научат от 

твоята Twitter страница. Създаваш по този начин взаимоотношение на доверие и лоялност с 

това, че си винаги ориентиран към това, от което имат нужда. Ако стигнеш до това да имаш 

прекалено много нови потребители всеки ден, можеш да използваш програми като Social 

Oomph, които могат да изпращат съобщения за добре дошли автоматично на новите 

последователи от твоята страница. Съществено важно е да направиш разликата между това, 

което трябва да е автоматично и това, което трябва да е лично.  

Разпределяй чрез TwitterFeed (програма за разпределяне на съдържанието на блога 

чрез RSS feed) или чрез Tweet Old Posts (за блоговете wordpress), за да поддържаш акаунта 

активен и да споделяш винаги съдържанието, което желаеш да бъде рекламирано. Спомни 

си обаче, че това автоматично разпределяне на съдържанието не е достатъчно, за да се 

поддържат взаимоотношения базирани на доверие и лоялност с читателите. Участвай 

активно в разговорите и отговаряй @username, за да покажеш, че не си само робот, а човек 

който желае да контактува с последователите. 

Twitter ти дава възможност да извършваш търсения в зависимост от темата: можеш да 

наблюдаваш всеки tweet, който се отнася към определена област. Например, ако работиш в 

областта на търговията или производството на авточасти, можеш да търсиш “дизелов 

двигател” и след това, след като търсачката намери tweet-овете с въпроси или забележки 

за този елемент, можеш да участваш чрез публикуване на отговори, коментари, съвети. 

Наблюдавай своя бизнес с помощта на програмата Hootsuite, създавайки списък с 

ключови думи за твоята компания, търговска марка, сайт, блог или други продукти 

продавани от теб и да следиш тяхното появяване на различни страници. По този начин 

можеш да благодариш на тези, които казват добри неща за твоята компания, можеш да се 

опиташ да решиш проблемите на тези, които са недоволни, посочвайки по този начин на 

потенциалните клиенти, че твоят основен интерес е удовлетворяване нуждите на 

клиентите. 

Участвай в Twitter чат в онези канали, които имат връзка с твоята област. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

Изключително интересен експеримент е проведен в Швеция. 

@Sweden е официалния Twitter акаунт на Швеция. Администриран е от различен 

гражданин всяка седмица. 

Всяка седмица се избира по един гражданин, който управлява Twitter акаунта на 

страната в това което се счита че е ‘the world’s most democratic Twitter experiment.’ 

Експериментът е стартиран през декември 2011 г.. 
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Най-голям успех до сега е имал Adam Arnesson, екоовчар (в същото време и DJ part-time, 

студент, както и истински пияч на текила). Той е публикувал снимки от неговата 

ферма. Броят на тези, които следят този акаунт се е удвоил през последния месец. 

Сред, тези които са се занимавали с акаунта са били и една жена-свещеник и един 

емигрант от Босна. 

VisitSweden говори за факта, че чрез този вариант за управление на акаунта се 

извършва по-голямо участие на хората в дискусиите. 

Друго интересно нещо, е че tweet-овете не са цензурирани! Експериментът прилича, в 

същото време, и на реклама, но и на демократично задължение. 

Как Ви се струва идеята?  

Какви предимства/недостатъци мислите, че може да доведе такава инициатива? 

 

4.2.2. Facebook: към кого се отправя, какво би трябвало да съдържа, добри практики              

 

Facebook е надвишил през 2011 г. цифрата от 800 милиона потребители, от които 

половината се логват всеки ден. Въпреки че е започнал като начин за свързване между 

студенти и младежи, Facebook е преминал отдавна ограничението за обикновено 

социализиране и търсене на стари и нови приятели. Само за няколко години, Facebook е 

станал номер 1 в света.  

Въпреки че Facebook е започнал като социална мрежа за студенти, бързо се е 

превърнала в най-голямата сцена, с безплатно участие, за компаниите, които знаят как да 

приведат в своя полза разнообразната и многобройната публика, която могат да намерят 

във Facebook.  

Facebook представя три важни инструменти в маркетинговите стратегии, които 

желаете да внедрите: 

 Facebook страница 

Facebook страницата е подобна на профил, но се адресира най-вече към компаниите, 

организациите, обществените лица.  

Избери снимката, която да те представлява и която да е “catchy” – във века на 

скоростта, вниманието трябва да бъде привлечено още от първите елементи. Добавяй 

приятели (не изведнъж, защото Facebook би могъл да счита това за спам), създавай 

фотоалбуми и видеоклипове с продуктите, които предлагаш - хората са често забързани да 

прочетат описание, така че ти можеш да им предложиш изображение. 

Използвай страницата “About”, която е еквивалент на страницата “За нас” от твоя 

уебсайт. Използвай качествена информация, обясни предмета на дейност на твоята 

компания или това, което искаш да рекламираш. Използвай в изразите си леко 

неофициален и дружелюбен език – изглежда, че работи най-добре във Facebook. 
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Използвай FBML – FBML е версията на Facebook за HTML. Създавай уникално, 

персонализирано и привлекателно съдържание, за да споделяш със своите фенове и за да 

привлечеш вниманието. 

Създавай различни страници за различни потребители. Например, можеш да създадеш 

страница за тези, които са вече фенове/регистрирани, страница в която да включиш 

оферти, специални цени или различни предимства, от които могат да се възползват и друга 

страница за новите посетители, като им се предоставя информация относно предимствата, 

които биха могли да имат, ако натиснат бутона Like. 

Публикувай полезна информация на твоята стена: линкове към статии, свързани с твоя 

предмет на дейност, купони с намаления за фенове, обяви за нови продукти, линкове към 

различни приложения, онлайн програми, които да помогнат на феновете. Много е важно да 

не публикуваш твърде много в един ден, в обратен случай, ще създадеш впечатление за 

разпространение на спам. 

Накарай феновете да участват – в края на информацията, която публикуваш, постави 

въпрос опитвайки се да накараш да участват тези, които те последват. Попитай ги какво е 

мнението им за определени продукти, новини в областта на софтуера, стартирай 

предизвикателство за brainstorming на определена тема и др. 

Организирай курсове за лоялизиране - чрез тези конкурси си поддържаш 

съществуващите фенове, но имаш възможност да си добавиш нови фенове, тогава когато 

предлагаш нещо, ще привличаш винаги вниманието и лоялността на хората. 

  Проверявай винаги статистиката и резултатите чрез Facebook analytics. 

 Facebook Ads 

Рекламите за Facebook имат предимството, че могат да бъдат създадени за определена 

целева публика, изключително специфична, в зависимост от географската зона, 

възрастовата група, специализацията, интересите и др. Можеш да създаваш реклами за 

Facebook страниците, външни страници, за събития организирани във Facebook, групи, 

приложения и др. 

Приложението Facebook Ads има също така предимството, че може да следи реакцията 

на читателите.  

Понеже Facebook съдържа много информация за потребителите, можеш да 

персонализираш своите реклами в зависимост от интересите, които имат определена група 

хора. Например, можеш да видиш в профила дали определена група потребители има в 

интересите определен футболен отбор – можеш да персонализираш рекламата за този 

футболен отбор, а рекламата ще бъде показвана само на онази група потребители, 

харесващи този отбор. 

Недостатъкът на Facebook Ads е, че може да заплатиш висока сума за него, ако желаеш 

да достигнеш до категория достатъчно специфична и многобройна за твоите цели. 

 Групите 

Групите във Facebook са подобни на тематичните форуми, но имат редица специфични 

особености (като Стената, на която потребителите могат да оставят коментари). Важен 

елемент е създаванете на отделна група за Вашата компания.    
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Предимството е, че използването на социалната мрежа е безплатно. Можеш да 

използваш вече съществуващи Facebook групи или да участваш в други групи от твоята 

област, отговаряйки на въпроси, посочвайки решения, като през цялото това време, трябва 

да се опиташ да не правиш реклама на фирмата или продуктите/услугите, които предлагаш. 

Спечели първо доверието на хората, показвайки им че си заинтересуван и ориентиран към 

нещата, от които имат нужда, преди да си продаваш продуктите. 

Социалната мрежа Facebook е успяла да достигне до внушителен брой потребители от 

доста разнообразни среди, а предвижданията за следващите години са само в полза на 

тези, които желаят да използват мрежата Facebook като маркетингова платформа за техния 

бизнес. 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РЕКЛАМА НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ FACEBOOK 

Похвали си търговската марка 

     Последните актуализации на социалната мрежа позволяват персонализация на 

профилната страница от Facebook. Примерът на профила на фирма Delta показва как 

чрез Facebook страница може да се изпраща информация за фирмата и за появилите се 

промени. В този случай, публикуваната снимка е визуално медийно съобщение, чрез 

която феновете са информирани относно развитието на безжичните мрежи в своите 

самолети и въвеждането на първа класа за регионалните полети. Въздействието на 

такова визуално съобщение е много по-голямо, понеже потребителите могат да 

публикуват повторно тази новина на своите страници, увеличавайки степента на 

видимост на тези съобщения. 

 

 

Организирайте конкурси и томболи! 

На всички ни харесва да печелим, а този факт е бил използван от компания Kimpton по 
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случай 30 годишния юбилей от създаването им. Те са помолили феновете да 

публикуват изображения, видеоклипове, haiku-ве и др., които представляват най-

хубавите годишнини от техния живот. Най-оценените 30 публикации са получили като 

премия безплатна нощувка в хотел Kimpton. Така, не само са създали свежо 

съдържание, но и са накарали феновете да участват в годишнината, която до тогава е 

била съществена само за компанията. 

 

Предоставяйте възможността потребителите да направят резервация чрез 

приложения, публикувани директно на Facebook! 

Понеже се използва от милиони хора, Facebook се превръща във важна част от нашия 

живот. Предоставяйки, както Delta Airlines, възможността да се правят резервации 

директно на Facebook страницата, практически скъсявате комуникацията с Вашите 

клиенти. 

 

 

Използвайте красиви снимки, с добро качество, които привличат вниманието! 
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Независимо дали се намира на почивка или на бизнес пътуване, на туриста му харесва 

да узнае нови неща, да открива красиви гледки и ако е възможно да има preview на 

своето пътешествие. Виждайки изображения свързани с престоя или компоненти на 

офертата (снимки на хотела, спа, плажове, ресторант, местни сайтове и др.), 

туристът започва да има доверие във Вашата компания, фамилиаризирайки се в 

същото време с атмосферата на избрания престой. Не е за пренебрегване факта че 

снимките имат голям успех във Facebook, като са най-споделеното съдържание на тази 

социална мрежа. 

 

 

 

4.2.3. Pinterest: към кого се отправя, какво би трябвало да съдържа, добри практики 

 

 

Pinterest позволява на потребителите да споделят и управляват тематични изображения. 

Мисията на сайта е да свърже всички хора по света чрез интересните неща, които могат да 

намерят, сърфирайки в Интернет.  

Какво е "bold"? 

"Bold" ("pin") е снимка, която ти добавяш в Pinterest. Можеш да добавиш "pin" от някакъв 

сайт, използвайки бутона "Pin It" или можеш да заредиш "панела" Pinterest със снимки от 

личния компютър. Имай предвид факта, че всяка снимка от Интернет, която добавяш в 
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Pinterest препраща към първоначалния сайт. За да бъде Pinterest наистина полезен както за 

теб, така и за останалите, идеално би било да вземаш снимки само от оригиналния им 

източник и да упоменеш името на автора. Също така, едно описание на снимката никога не 

е излишно! 

 Как може да си направиш акаунт в Pinterest? 

Нищо по-лесно: трябва само да се логнеш в pinterest.com и да попълниш информацията 

необходима за създаване на акаунта. Задължително е да имаш валиден адрес за електронна 

поща, а акаунта може да бъде свързан с Twitter и Facebook акаунти.   

 Дейности в Pinterest 

Ако намериш снимка ("pin") на "панела" на друг Pinterest потребител, която ти желаеш да 

добавиш на собствения си "board" ("панел"), можеш да я вземеш без проблеми (останалите 

потребители могат да направят същото нещо, когато става дума за твоя "панел"). В момента 

в който вземеш "pin", снимката, стигнала на твоя "board" се изпраща автоматично и до 

потребителя, от който си я поел, както и до оригиналния източник (да се запомни: 

независимо какъв е броя на потребителите, които поемат "pin", снимката се изпраща винаги 

и до оригиналния източник). 

Как си създаваш собствен "панел"? Добавяйки колкото се може повече снимки! Твоят 

"board" може да бъде организиран в зависимост от определена тема ("Рецепти", "Коледа" и 

др.) и може да съдържа безкраен брой снимки. 

Може да създаваш колкото "панели" искаш, кликвайки върху Add > Add a Board, 

намиращо се на toolbar-а на Pinterest. 

Ако искаш да се откажеш от един "панел" трябва само да го изтриеш. Влезте в "панела", 

натиснете бутона Edit от десния ъгъл и след това  кликнете върху Delete Board. 

В случай че искаш да участват и други Pinterest потребители при твоите "панели", влез в 

определен "board" (който искаш да бъде допълнен и от други хора), натисни бутона Edit и 

след това промени настройката от "Just Me" в "Me + Contributors". 

 Добри практики: 

 Използвайте цялото визуално съдържание, което имате на разположение 

Фотогалерии, снимки от събития, на които сте участвали, собствени изображения 

използвани в статии, white-papers (една много актуална тема, особено за зоната business-to-

business), видеогалерии и др. 

 Създайте board-ове на клиентите 

Изберете няколко важни потребители (например блогъри) и създайте board посветен на 

техните pin-ове. 

 Организирайте конкурс 

Няколко търговски марки са лансирани в Pinterest, използвайки конкурси. Идеите в тази 

насока са много и като всяка друга дейност в социалните медии изобретателността може да 

бъде оставена на свобода. Въпреки това преди да се използва този метод е добре да 

проверите правилата и условията за ползване на Pinterest за да сте сигурни, че не ги 

нарушавате по никакъв начин. 
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 Включете бутона Pin-it на сайта 

Улеснете посетителите на сайта при използването на Pinterest. Бутонът работи като 

reminder и трябва да бъде свързан с подходящо визуално съдържание. Няма смисъл да 

използвате бутона на страниците, съдържащи само текст. 

 Използвайте Pinterest за събиране на информация за клиентите 

Използвайте Pinterest като инструмент за събиране на инфромация, за да разберете 

интересите, нуждите и заниманията на Вашите клиенти. Вижте им board-овете и се 

опитайте да разберете какво им харесва, къде обичат да ходят, какви мечти и стремежи 

имат, така че в бъдеще да можете да имате по-персонален и планиран подход в 

комуникацията с тях. 

 Използвайте hashtags: # 

Също като Twitter и Google+, Pinterest позволяват използването на hashtags, за да 

направят съдържанието search-friendly. 

Успехът на всяка кампания от Pinterest зависи пряко от начина, по който успявате да 

включите своите продукти или услуги в стила на живот на вашата целева публика. Всеки 

одобрен подход трябва да има предвид правилата за използване на Pinterest, което 

обезсърчава само рекламата, която естествено е считана за спам. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

Romania Tourism е акаунт от Pinterest, който рекламира нашата страна като 

туристическа дестинация. Неговите board-ове съдържат различни тематики, като 

Пейзажи от Румъния, Известни румънци, Традиции и обичаи, но и Кулинарни изкушения 

или публикации на видеоклипове.  

Така, този акаунт се превръща не само в начин за рекламиране на туристическа 

дестинация, но и за да се опознае, да определиш своя маршрут, цели за посещение или 

дейности. 

http://pinterest.com/RomanianTourism/ 

 

Как си представяте Pinterest акаунт, който да представя най-добре 

трансграничната зона или само Вашия регион? 

Каква информация считате, че би могла да направи по-известна тази туристическа 

дестинация? 

4.2.4. LinkedIn: към кого се отправя, какво би трябвало да съдържа, добри практики 

 

Мрежата LinkedIn е започнала своето развитие през 2003 г., достигайки миналата година 

до около 147 милиона потребители, от които, в световен мащаб, около 68% са на възраст 

между 25-54 години. Много важно е да не пренебрегнем факта, че голям брой хора плащат 

за да имат премиум достъп до LinkedIn, тоест очевидно е, че техния основен интерес е да 

правят печеливш бизнес, да търсят бизнес партньори. 

http://pinterest.com/RomanianTourism/
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Мрежата LinkedIn е по-малко позната и вероятно по-малко рекламирана, защото се 

адресира по специално до хората, които имат бизнес, които са на свободна практика или си 

търсят работа. Повече отколкото приятелски отношения, LinkedIn си поставя за цел да 

развие платформа за срещи на бизнесмени. Всяка от най-големите 500 компании на САЩ са 

представени в мрежата LinkedIn. Това би трябвало да привлече вниманието върху 

важността на бизнес отношенията, които могат да бъдат създадени и развити в тази мрежа.  

Въпреки че във Facebook или в Twitter можеш да намериш всекиго, от съученици от 

гимназията, приятели от детството до хора заинтересовани в твоята област, в LinkedIn 

намираш всички компании, които са значими и можеш да създаваш връзки в среда, 

специално създадена за такива взаимодействия.  

LinkedIn предоставя широка гама от маркетингови възможности и професионално 

решение на социална медия.  

 Както във всяка социална мрежа, отдели време за персонализиране на профила. 

Ако пуснеш обикновено търсене в Google по признак Име Презиме, обикновено в 

първите 5 резултата ти се появяват LinkedIn профила на съответното лице. Така че, обърни 

голямо внимание на изпълнението на профила - добави колкото се може повече персонални 

елементи, за да се предостави индивидуалност на търговската марка, използвай 

представително изображение за снимката в профила, включи блог или линкове към 

сайтовете където си активен или които са свързани с твоята област.  

Напиши си убедителна и интересна биография/описание, провокирай винаги вниманието 

на читателя, не го оставяй да прескача части от твоя профил. Използвай даже филм за 

представяне или кажи на хората кой си, какво правиш или как можеш да помогнеш. Прави 

проучвания - научи мнението на хората за продуктите, услугите, начините за комуникация 

за подобриш стратегиите за подход. 

 Създавай рекламни кампании в LinkedIn. 

Понеже LinkedIn се адресира най-вече до хората от бизнеса, вероятността твоята 

реклама да бъде видяна от хора напълно незаинтересовани е много малка. Можеш да 

изпратиш твоето съобщение бързо до много голяма общност, избрана по критерии възраст, 

промишленост, длъжност, големина на компанията и др. 

  Създай си мрежа.  

Добавяй съществуващи клиенти, с които твоята компания има вече тесни връзки. След 

това създай група за твоята област или твоята търговска марка, позволявайки на всички 

потребители да участват и да те познават. Можеш да поискаш от клиентите, с които вече си 

сътрудничил, да напишат препоръки, мнения за твоята компания и за взаимоотношенията, 

които сте развили. Можеш даже да създадеш страница с отзиви, които създават доверие в 

очите на тези които се интересуват от твоята компания. 

 Създай групи и се присъедини към вече съществуващите групи. 

Освен предимството да контактуваш с хора, които имат същите интереси и нужди, 

можеш да научиш ОТ членовете на групите и ЗА тях чрез информацията от профила и 

участието в групата. Също така, в LinkedIn можеш да участваш в разговори и можеш да 

предлагаш решения за различни проблеми без обаче да си правиш пряко реклама. Помисли 

че всяка нова група, която създаваш, или към която се присъединяваш е всъщност отделна 
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социална мрежа, в която можеш да разпространяваш съобщения, статии в блога, можеш да 

се свържеш с важни партньори. 

 Прави винаги ъпдейти и участвай често.  

Синхронизирай публикациите в блога с LinkedIn профила чрез приложения като 

WordPress LinkedIn или Blog Link. Участвай в LinkedIn Въпроси и Отговори, свържи се в 

Twitter – увеличавай броя на хората, които могат да видят твоя публикация. 

 Използвай максимално приложенията LinkedIn   

Например, използвай Slideshare – създавай презентации и демонстративни филмчета за 

твоя бизнес, разпространявай ги в мрежата. Друго полезно приложение е Company Buzz – 

следи това, което казват хората за твоята компания в Twitter. Проверявай съобщенията, 

които публикуват или можеш да наблюдаваш, това което се пише на определена тема, която 

те интересува. За да се свързваш постоянно с намиращите се в твоята мрежа, провери 

накъде пътуват и дали сте от един и същи град чрез приложението TripIt. 

Това са само някои от безплатните опции на мрежата LinkedIn, които можеш да 

използваш в маркетинговата кампания, която искаш да разработиш за твоята компания, но 

LinkedIn ти предоставя безброй възможности да контактуваш с подходящите хора и да 

участваш в групите, които ще ти помогнат да си направиш реклама. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ 

Northern Ireland Tourism Board е междуведомствена публична власт, учредена в 

рамките на Туристическия орден на Северна Ирландия.  

Учреждението отговаря за развитието на марката и туристическия маркетинг на 

Северна Ирландия. 

 

LinkedIn акаунта на Northern Ireland Tourism Board включва пълни ъпдейти на 

дейността на организацията, като е истинска референтна точка на областта в 

рамките на социалната мрежа: 

 Northern Ireland Tourist Board 

http://www.nitb.com/NewsMedia/LatestNews/tabid/180/EntryId/409/BBC-Comedy-

Series-Blandings-begins-Sunday-January-13-on-BBC1.aspx 

 BBC Comedy Series "Blandings" begins Sunday January 13 on BBC1 

http://www.nitb.com/NewsMedia/LatestNews/tabid/180/EntryId/409/BBC-Comedy-Series-Blandings-begins-Sunday-January-13-on-BBC1.aspx
http://www.nitb.com/NewsMedia/LatestNews/tabid/180/EntryId/409/BBC-Comedy-Series-Blandings-begins-Sunday-January-13-on-BBC1.aspx
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Jan 11 The six-part Blandings series, based on author PG Wodehouse's hilarious accounts 

of the life and times of Lord Emsworth of Blanding Castle, begins on Sunday 13th 

January 2013 on BBC 1 at 6.30pm. The series was filmed at...  

 Northern Ireland Tourist Board е добавил нов продукт: Meet The Buyer 24-04-13 - 

25-04-13  

Също така, съдържа линкове към сайтове на социални мрежи, където участва, 

както Twitter: Follow us on Twitter @NItouristboard. 

Смятате ли, че тази социална мрежа може да бъде ефективна за маркетинг и 

реклама на трансграничната зона? 

А за собствения бизнес? Как бихте използвали тази социална мрежа за 

собствения бизнес? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/share?viewLink=&sid=s1356444182&url=http://www.nitb.com/NewsMedia/LatestNews/tabid/180/EntryId/409/BBC-Comedy-Series-Blandings-begins-Sunday-January-13-on-BBC1.aspx&urlhash=JxZy&pk=biz-overview-public&pp=1&uid=5695463088527003648&trk=NUS_UNIU_SHARE-pic
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