
Перфектната Контент  Маркетинг  стратегия

бялата  презентация



Копирайтър, колумнист и блогър с повече от 15 години практика.
Архимаг и жрец на словореда, пророк на Свети Гутенберг. 

Искрено вярва, че правилно поставените запетайки ще спасят света.

Прочете ли неграмотно написан текст, изпада в душевен катарзис, за 
да не анатемоса автора. Всяка зима пише на Дядо Коледа - не  заради 
подаръка, а по простата причина, че има повод да драсне още два три 

реда.
Основател на Copywrite Studio и nextcopy.net - местата, в които 

качественото съдържание е на пиедестал. 



Стъпки на  перфектната Контент Маркетинг стра

тегия



Контент Маркетингът е най-мощният инструмент, с който можете 

да влияете на потребителите, карайки ги да предприемат 

конкретно действие, което ви носи определена полза

Пробвайте
Четете добрите

Разширявайте
Споделяйте

Стратегията!!

Иване, не си разбрал

правилно израза

„да не крием нищо от 

потребителите“



Стъпка 1: 

Определете    целта



Цели на   КМ   Стратегията

1

2

3

4

Увеличаване на приходите 

Намаляване на разходите

Привличане на по-качествени 

клиенти

Увеличаване на трафика към 

сайта

5
Изграждане на доверие към бранда,

превръщайки го в лидер на мнение

6 Успешно SEO за повече трафик 



Стъпка 2:

Опознайте аудиторията с

и



Изграждане на

темплейт на

потенциалния

потребител



Стъпка 3: 

Определете  правилните 

Комуникационни  канали 



Търсете потребителите

Потребителите ви не се 

крият, те са активни.

Това, че не ги виждате 

е ВАШ проблем, не 

техен. Питайте ги къде 

са, търсете ги онлайн в 

Социалните канали

25%

10%

20%

15%

10%

Различни локации

Различните таргет групи



Стъпка 4:

Изберете типовете съдържа

ние



Не забравяйте за  спецификата на различните 

канали



Стъпка 5:

Създайте свой Календар на 

съдържанието



Всъщност какво включва КМ 

Стратегията

4

3

2

1

Съдържание

в уебсайта

Имейл

Маркетинг

Офлайн канали и

вторично ползване на

онлайн каналите.

Споделяне в

Социалните канали

5

Кампанията е съвкупност 

от правилно подредени 

във времето формати на 

Контент



Стъпка 6:

Създайте Съдържание



모바일이미지

Правила & техники  на  писане

Помислете какво, кога, как и на 

кого искате да кажете. 

Хората четат съдържанието ви, 

но то ще им въздейства най-

силно само първия път

Видео съдържанието трябва да 

разказва история. История на 

продукта и решенията, които дава.

Снимка с текст е най-

предпочитаната комбинация 

съдържание в Социалните мрежи.

Копирайтингът е отговорност!!!



Стъпка 7: 

Дистрибуция



Теорията  на  камъка,  хвърлен  в  

езерото

Ядро

Авторски 

контент 

Първа вълна

Курирано

сдържание
Вторични вълни

Споделен контент

без контрол



Стъпка 8: 

Измерете ефективността



Проверете постигнатите  цели
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

В кампанията ви трябва да има 

Краткотрайни и Дълготрайни цели. 

Типовете цели

Частичното реализиране на целите 

не прави Кампанията успешна. 

Процентен успех

Вижте кой компонент е най-успешен 

и защо. 

Част от пъзела

Добрата кампания трябва да стане 

еталон, по който да сравнявате. 

Споделайте успехите



Стъпка 9: 

Цялостен  Анализ



Къде  бъркаме & Къде  печелим

Целият потенциал на вашето съдържание, впрегнат 

да работи за печалба или реномето на бранда ви.Той 

е възможността да сте големи онлайн!

Контент Маркетингът е:

Вълнуващите 

текстове 

продават.  

Емоция

Съдържание

то с полза се 

помни.  

Полза

За да ви 

вярват бъдете 

ментори

Експертност 



Благодаря ви
че въпросите ви не са толкова много ;)


