


КАКВО Е А/B ТЕСТВАНЕ?



КОНТРОЛНА ВЕРСИЯ (A)



ТЕСТОВА ВЕРСИЯ (B)



ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОБИКНОВЕНО 
НЕ РАЗБИРА, ЧЕ НЕЩО СЕ 

ТЕСТВА!



РАВНОМЕРНО „СЕРВИРАНЕ“

СОФТУЕР ЗА A/B ТЕСТИНГ



STATISTICAL SIGNIFICANCE

Трябва да имаме между 300 и 3000 интеракции с 
теста, за да имаме валидни резултати от него.

Не можем да вземаме решение за това коя вариация 
е по-успешна, на базата на малък брой интеракции.



КАК РАБОТЯТ СОФТУЕРИТЕ ЗА A/B 
ТЕСТВАНЕ?

• Скриптът на софтуера се 
инсталира на сайта ви.

• Той визуализира 
тестовата версия, 
генерирайки я в движение 
на браузъра (Java Script).

• Отчитат се кликвания, 
конверсии и други 
интеракции.

РЕАЛНАТА ВИ СТРАНИЦА

СКРИПТ, РАБОТЕЩ САМО НА
БРАУЗЪРА

СЕРВИРАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ



КАКВО ИЗМЕРВАМЕ ОБИКНОВЕНО?

• Оптимизираме за „конверсия“ или за „интеракция“.

Конверсията“ е извършване на основното действие 
на лендинг страницата (покупка, регистрация…) до 
край (т.е. до Thank You page).

„Интеракцията“ е взаимодействие на потребителя с 
елементите на страницата – обикновено „време за 
разглеждане“ и „кликване“ на линк или бутон (само 
кликването).



КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД ТЕСТА?

• Ако тестът е успешен, т.е. ако тестовата версия е 
победила контролната:
• Контролната версия се променя, за да стане като тестовата 

версия (променя се цвета на бутона, текста и т.н.).

• Създава се нова тестова версия, съгласно следващата 
хипотеза от плана за тестване (непрекъснато тестваме).

• Ако тестът не е бил успешен, т.е. ако контролната 
версия „победи“:
• Контролната версия не се променя.

• Създава не сова тестова версия съгласно хипотеза от 
плана за тестване.



ЦИКЪЛЪТ НА УСПЕХА

АНАЛИЗ

ХИПОТЕЗА

ПОДГОТОВКА 
НА ТЕСТ

ТРАФИК И 
ТЕСТВАНЕ

ИЗМЕРВАНЕ

РЕЗУЛТАТ



ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПРАВИМ 
A/B TESTING НА НАШАТА 

LANDING СТРАНИЦА?



ТРИТЕ ИЗТОЧНИКА НА 
ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ПОДОБРЕНИЕ

1. Добрите практики

2. Това, което правят „конкурентите“

3. Анализ на наши собствени резултати (история)

4. Тестови данни (целенасочени тестове)



ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В БРАНША

• Блогове

• Книги

• Обучения

• Уъркшопи

• Консултации с експерти

• Обсъждане с колеги



КАКВО ПРАВЯТ „КОНКУРЕНТИТЕ“

• Кои са конкурентите ни (работещи с нашата 
аудитория)?

• Как изглеждат техните лендинг страници?

• Какви елементи имат и каква е структурата?

• Какъв е техният copywriting (заглавия, текстове)?

• Какви calls-to-action използват?

• Какъв е процесът им на конверсия?

• Какъв е трафикът и от къде? (SimilarWeb)



АНАЛИЗ НА НАШИ ДАННИ

• Правили ли сме подобни лендинг страници (или 
предишни версии на настоящата)?

• Какъв е бил трафикът и от какви канали?

• Каква е била „кликаемостта“ и къде?

• Каква е била конверсията по дни, седмици, месеци?

• Кога сме се представили добре и каква е била 
причината?

• Кога сме се представили зле и каква е била 
причината?

• Анализ и изводи



ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ТЕСТВАНЕ

• Използваме „Цикъла на успеха“.

• Съставяме списък с хипотези.

• Съставяме тестов план.

• Провеждаме тестовете и измерваме резултатите.

• Правим анализ и вземаме решения.



ЗАЩО Е ВАЖЕН A/B TESTING-ЪТ?

Ние сме активната страна. 

Не чакаме нещата да се случат. 

Не сме наблюдатели.

Тестовете са целенасочени и планирани.

Ние определяме посоката и бързо достигаме до 
решение, получавайки обратна връзка.



КАКВО МОЖЕМ ДА 
ПОСТИГНЕМ?



Плавно покачване на 
конверсията (интеракциите).



Забележими резултати.



Повечето експерименти може
да са неуспешни 

(т.е. тестването не показва голяма  разлика между  
представянето на версиите)



КАКВО НЕ МОЖЕМ ДА 
ПОСТИГНЕМ?



Безкраен растеж на конверсията 
(интеракциите).



Скок в конверсията, т.е. 
„Големият удар“.



ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ 
A/B ТЕСТВАНЕ



1.

Тестваме само един елемент в 
даден тест.



2.

В даден момент тече само един 
тест за дадена страница.



3.

Поддържаме явно написан 
списък от хипотези.



4.

Хипотезите са разпределени във 
времето с помощта на тестов 

план.



5.

Вземаме решения само на базата 
на валидни тестове.



6.

Процесът по тестване и 
инкрементално подобрение 

продължава циклично.



7.

Използваме адекватен софтуер 
за A/B тестване.



ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И 
ЛОШИ ПРАКТИКИ



1.

Не се тества.



2.

Тестът се провежда неадекватно 
(без подходящ софтуер и 

методика).



3.

Вземат се решения на базата на 
невалидни тестове.



4.

Тества се хаотично.



5.

Тества се 1-2 пъти и се спира.



ИНСТРУМЕНТИ ЗА A/B 
ТЕСТВАНЕ



СРАВНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

https://www.omniconvert.com/compare (biased, защото е от OmniConvert)

https://www.omniconvert.com/compare


OmniConvert

http://www.omniconvert.com

http://www.omniconvert.com/


https://www.google.com/analytics
DEMO: google-optimize-demo.avi

Google Optimize

https://www.google.com/analytics


Divi Leads

https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/divi-leads/
VIDEO: https://youtu.be/RFMfS3TTRQE

https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/divi-leads/
https://youtu.be/RFMfS3TTRQE


UNBOUNCE A/B Testing

https://unbounce.com/features/unlimited-ab-testing/

https://unbounce.com/features/unlimited-ab-testing/


ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ

https://vwo.com/

https://www.impactbnd.com/blog/top-conversion-rate-optimization-tools

https://vwo.com/
https://www.impactbnd.com/blog/top-conversion-rate-optimization-tools


ПРОЦЕС ПО 
A/B TESTING

(checklist)



A/B TESTING PROCESS
 Избор на страница, която ще се тества

 Brainstorm списък с хипотези (и описание)

 Създаване на testing план

 Софтуер за тестване: акаунт, настройки, обучение

 Преглед на контролната версия

 Създаване на тестовата версия (по тестовия план)

 Настройване на теста

 Старт (+ трафик към страницата)

Отчитане, анализ и решения

 Внедряване на решението



ПЪЛНИЯТ ПРОЦЕС ПО 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА 

КОНВЕРСИЯ



Само повдигаме завесата към 
„един нов свят“ ☺

Източник: https://www.manageinbound.com/blog/conversion-rate-optimization-checklist

https://www.manageinbound.com/blog/conversion-rate-optimization-checklist


























ИЗГЛЕЖДА СЛОЖНО, НО 
– ЗАСЕГА – ТОВА Е ЕДИН 
ОТ МАЛКОТО НАЧИНИ ДА 
СПРЕМ ЗА ГАДАЕМ НА БОБ 
И ДА ВЗЕМАМЕ РЕШЕНИЯ, 
БАЗИРАНИ НА ДАННИ, А 
НЕ НА „ПОЗНАВАНЕ“.



КАКВО ДА ТЕСТВАМЕ?
(ИДЕИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИ)



Източници:
https://blog.kissmetrics.com/online-testing-essentials/

https://visual.ly/what-should-i-be-ab-testing

https://blog.kissmetrics.com/online-testing-essentials/
https://visual.ly/what-should-i-be-ab-testing


















КАК ДА НАПРАВИМ ПЛАН ЗА 
A/B ТЕСТВАНЕ?



СПИСЪК С ХИПОТЕЗИ (ОБРАЗЕЦ)

№ ХИПОТЕЗА БЕЛЕЖКИ ОЧАКВАН 
ЕФЕКТ И 
ПОТЕНЦИАЛ

TIME TO 
IMPACT

SCORE

1. Червеният CTA бутон 
ще доведе до повече 
конверсии.

Източник: 
проучване ХХХ 
от сайт YYY

50-200% 
увеличение на 
конверсията
Score: 6

2 
седмици

Score: 5

6 * 5 = 30

2.

3.

4.

5.

Очакван ефект: колко си представяме, че ще се подобри даден параметър
Потенциал: „на око“, от 0 до 10.
Time to Impact: от 0 до 10 (по-голямото число = по-кратък срок.
Сортираме по Score, DESC и в този ред нареждаме тестовете в плана.



ПЛАН ЗА ТЕСТОВЕ (ОБРАЗЕЦ)

№ ХИПОТЕЗА СТРАНИЦА ВАРИАЦИЯ НАЧАЛО КРАЙ БЕЛЕЖКИ

1. Червеният 
CTA бутон ще 
доведе до 
повече 
конверсии.

/ojts Червен CTA 
бутон.

17.05.17 27.05.17 Ще се използва FB 
реклама за повече 
трафик и постигане 
на валиден тест.

2.

3.

4.

5.



УПРАЖНЕНИЕ

МОДУЛ № 4



УПРАЖНЕНИЕ:

1. Да създадем списък с 5-10 хипотези (таблица 1).

2. Да подготвим план за тестване (таблица 2).

3. Да създадем първия тест със софтуер по избор.



ДОМАШНА РАБОТА

MОДУЛ № 4



ДОМАШНА РАБОТА

1. Довършваме упражнението.

2. Предаваме документа с попълнените данни.

3. Преглеждаме ресурсите.



ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ



ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

SLIDO.COM

#LPO

СТУДЕНТИ НА SOFTUNI DIGITAL - ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА

https://www.facebook.com/groups/SoftUniDigital/

#emailmarketing

@borilbogoev

E-MAIL

boril@borilbogoev.com

https://www.facebook.com/groups/SoftUniDigital/


БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО!


