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ЗА КАКВО ЩЕ ГОВОРИМ?

• Кое съдържание е атрактивно?

• Защо копирайтингът е важен?

• Как да си осигурите предимство пред конкурентите 

още преди да сте започнали писането?

• Как да създавате по-добро съдържание от 

конкурентите?



„НЕ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ ИГРА,

ЧИИТО ПРАВИЛА НЕ ПОЗНАВАТЕ“



КОЕ СЪДЪРЖАНИЕ Е АТРАКТИВНО?

Атрактивното съдържание не само 

предизвиква положителни емоции, 

но и поражда необходимост от 

действие – одобрение, коментар, 

споделяне.



ЗАЩО КОПИРАЙТИНГЪТ Е ВАЖЕН?

Копирайтингът е основната разлика 

между посредствените и най-успешните 

страници, ако всички разполагат със 

сходни ресурси – изображения, съпорт, 

любопитни материали, рекламен бюджет.



ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА



КОГА ДА ПУБЛИКУВАМЕ?

• Най-голямо количество интеракции има в края на 

седмицата.

• Водaчи по интеракции са четвъртък и петък.

• Най-много споделяния се постигат в 13ч.

• Най-много кликове се отчитат в 15ч.

• От 9ч. до 19ч. се случва най-голямото количество 

взаимодействия.



БОНУС!

• Само 14% от постовете от бранд страници се случват през 

уикенда. Не го проспивайте!





ЧЕСТОТА НА ПУБЛИКУВАНЕ?

• 0.5 – 1 поста на ден

• 7 поста на седмица

• ПРАВИЛО: колкото качествено съдържание имате





СЪВЕТ

• Постовете с дължина до 

80 знака постигат 23% 

повече интеракции.

• Но има и изключения!



СЪВЕТ

• Ако разкажете цялата история в статус, едва ли ще 

задържите вниманието на феновете, освен ако не е много 

забавна.



СНИМКИ / ВИДЕО

• Снимките постигат 39% повече интеракции.

• Видео съдържанието се показва с около 6 пъти по-голям 

приоритет като съдържание в News Feed. Но предимно от 

профили.



ИСКАТЕ ПОВЕЧЕ КОМЕНТАРИ?

• Задайте въпрос!

• Статусите с въпрос постигат с 92% повече коментари.

• Поставете въпроса в края на статуса.







ИСКАТЕ ПОВЕЧЕ СПОДЕЛЯНИЯ?

• Напишете позиция, която мнозина биха споделили като 

своя

• Статусът ви трябва да изглежда като прочетените мисли на 

вашата целева аудитория.





ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕМОТИКОНИ

• Увеличават средно с 52% броя на интеракциите.

• Използвайте фейсбук символи за по-атрактивен вид. 

Предварително решете кои да бъдат те.

• Понякога водят и до негативи – тествайте и разберете как 

се отразяват на вашия бизнес.







ПРИЗИВИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

• Използвайте винаги призиви и винаги бъдете конкретни 

както точно искате

• Може да изисквате харесвания, реакции, споделяния,

коментари

• Може да ги насочвате и към друго желано действие





ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЛЕЖКИ



ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЛЕЖКИ

• За създаване на фейсбук блог

• За съкратена версия на статия от сайта ви с препратка към 

него

• За създаване на инструкции или рецепти

• Представяне на продукти или услуги с линкове

• Създаване на красив пост, който ви представя. И 

пинването му най-отгоре на стената ви. 



GIF / СЛАЙДШОУ



СЪЗДАВАНЕ НА GIF

• Създайте GIF от снимки с висока резолюция на: http://gifmaker.me/

• Свалете готовия GIF на компютъра си

• Качете същия GIF в http://giphy.com/

• Използвайте линка от Giphy за споделяне във фейсбук.



ВСИЧКИ ТАКТИКИ 1/2

• Учете се от чуждия опит и конкурентите си

• Подберете внимателно часовете и дните на публикуване. 

Експериментирайте постоянно!

• Публикувайте толкова често, колкото интересно съдържание имате.

• Пишете кратки статуси, ако оптимизирате за мобилно разглеждане и по-

описателни, ако целта ви е десктоп.

• Използвайте снимки и видео с приоритет.

• Използвайте емотикони, ако отговарят на бизнес сегмента ви.



ВСИЧКИ ТАКТИКИ 2/2

• За повече коментари задавайте въпроси, поставени в края на статуса.

• За повече споделяния изразявайте позиция, изказваща мислите на 

феновете ви.

• Помолете феновете за действия като прости описания, допълвания, 

решаване на загадки и т.н.

• Използвайте конкретни призиви за дейстие.

• Възползвайте се от красивите бележки(Notes) и пиннете най-отгоре 

една от тях.

• Използвайте формати като GIF и слайдшоу видео.



КЪДЕ ПОПАДА ВНИМАНИЕТО?

• В края на изказване. Затова е от значение какво казвате последно –

превръща се в акцент.

• Числа. Вниманието се спира на тях и това, което измерват. Най-добре е 

да не използвате повече от 2 числа в едно послание.

• Високо емоционални думи – вниманието се концентрира върху нещата, 

които следват непосредствено след думи като „обичам“, „мразя“, 

„харесвам“, „обожавам“...

• Ако поставите нестандартни знаци в копирайтинга за фейсбук, те ще са 

ориентир за вниманието – символи на подаръци, стрелки, сърца и т.н. 

Но не бива да дразнят.



ПРАКТИЧЕСКО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ИНСТРУМЕНТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ



СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ



ПЪРВИ СТЪПКИ

• Създайте списък с ключови думи. Минимум 20.

• Станете истински фен, за да разберете аудиторията си.

• Преценете кои тактики може да включите в своята стилистика. 

• Изберете какъв ще бъде емоционалният тон и го поддържайте.







ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

1. Дайте възможност или продукт

2. Съветвайте

3. Предупреждавайте

4. Забавлявайте

5. Вдъхновявайте

6. Удивлявайте с любопитна информация

7. Обединявайте

8. Обучавайте

9. Празнувайте

10. Създавайте разговори



1. ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ПРОДУКТ



2. СЪВЕТВАЙТЕ



3. ПРЕДУПРЕЖДАВАЙТЕ



4. ЗАБАВЛЯВАЙТЕ



5. ВДЪХНОВЯВАЙТЕ



6. УДИВЛЯВАЙТЕ



7. ОБЕДИНЯВАЙТЕ



8. ОБУЧАЙВАТЕ



9. ПРАЗНУВАЙТЕ



10. СЪЗДАВАЙТЕ РАЗГОВОРИ



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИМЕРИ























ДОМАШНО

• Създайте три примерни публикации за ваша бизнес страница, в които да 

има текст и линк към уебсайт или текст и снимка/видео.

• Публикувайте и трите на своята страница или на тестова страница, ако са 

само с тренировъчна цел.

• Направете скрийшоти на трите публикации от стената на страницата ви и ги 

пратете като изображения или вградени в Word/PowerPoint файл на SoftUni.

• Използвайте колкото се може повече от съветите в презентацията

• Срок: 5 март 2017



ВЪПРОСИ?




