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СЪЩНОСТ НА INSIGHTS

Инструмент за измерване на 

представянето на всяка фейсбук 

страница, до който имат достъп 

администраторите й. Наличен е след 

като има поне 30 фена на страницата.



ПРАВИЛА И ОСОБЕНОСТИ

• Администраторите нямат достъп до непубличните 

лични данни на феновете

• Предлагат се агрегирани данни за аудиторията и 

нейните действия като цяло, на база отделните обекти.

• Фейсбук поема отговорността за съхранението и 

защитата на личните данни, обобщени в Insights.



ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ INSIGHTS?

• За да измерваме състоянието на 

страницата си

• Да проследим реакциите на аудиторията 

и да открием кое съдържание я 

интересува

• Да оптимизираме действията си и 

съдържанието, за да отговорим на 

нуждите и да достигнем до повече хора 

от целевата ни аудитория.



КАК ИЗГЛЕЖДА?





ПРИ АНАЛИЗ НА ПОСТ

• Проследете допълнителните интеракции, които са се случили при 

споделянето на поста ви. Те също ви помагат за по-добър 

ранкинг.

• Обърнете внимание на броя кликове – те стават все по-важни! 

Няма как да ги видите, ако не отворите статистиките са отделните 

постове.

• Link Clicks – кликове върху линк в поста, който води към сайт 

извън фейсбук(например уебсайта ви).

• Post Clicks – всички кликове върху която и да е част от поста

• Photo Views – кликове точно върху снимката в поста ви за 

разглеждането й в пълен размер.



ДА ВИДИМ НА ПРАКТИКА



ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

• Разглеждайте само за общ поглед данните в менютата на Insights 

всяка седмица или на две седмици, за да забележите, ако се 

случва някаква тенденция.

• Винаги анализирайте задълбочено на база изтеглените пълни 

данни за месеца.

• Данните в интерфейса ще ви бъдат полезни за презентации и 

онагледяване, но не и за сериозен анализ.

• В графиките от интерфейса обърнете внимание на табовете Posts 

и People – най-важни са.



КАК ДА ИЗТЕГЛИМ ПЪЛНИТЕ ДАННИ?



КАКВО Е ВАЖНО ДА СЛЕДИМ?

• Брой на феновете

• Негативни сигнали(отхаресване, хайдвания и рипорти)

• Ангажирани потребители(Engaged Users) – такива са всички, които са кликнали някъде по 

страницата ви или пост от нея, както и които са създали някаква история(чекирания, 

харесване на страницата, публикуване на стена и т.н.)

• Достигната аудитория(Total Reach)

• Органичено достигната аудитория(Organic Reach)

• Консумации(Consumptions) – общият брой на интеракциите с ваши постове(харесвания, 

коментари, споделяния, кликове), но БЕЗ да се броят взаимодействия със страницата –

харесване на страница, чекиране, публикуване на стена и т.н.

• Консуматори(Consumers) – уникални профили, които са правили интеракции с ваши 

постове(харесвания, коментари, споделяния, кликове), но БЕЗ да се броят взаимодействия 

със страницата – харесване на страница, чекиране, публикуване на стена и т.н.

• Интеракции с постовете(Likes, Reactions, Comments, Shares and Link Clicks)

• Видео данни



ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ



ДОМАШНО

• Ще получите два Excel файла от примерна фейсбук страница, съдържащи 

данните за страницата и данните за постовете й.

• Трябва да изберете по 3 типа данни от всеки вид, които ще следите. 

Например Харесвания, Отхаресвания и Engagement от данните за 

страницата и Reach, Likes и Shares от данните за постовете.

• Изваждате ги в отделен Excel файл и ги сортирате, така че да определите топ 

5 на положителните и топ 5 на отрицателните резултати. След това 

маркирате най-успешните дни(в данните за страницата) и най-успешните 

постове(в данните за постовете). Правите същото и по отношение на най-

неуспешните. 

• Пращате файла със зелени и червени маркери на SoftUni до 5 март 

включително.



ВЪПРОСИ?




