
4 стъпки за планиране 
на съдържание

Digital4Plovdiv



Здравейте! Аз съм Васи.
@vasvalch



Помагам на брандове да създават 
връзки с потребителите си и да 
ги разгръщат в дигитални канали.



Най-честите коментари



Какво казват клиентите ми:

• Не можем да създаваме интересни идеи.

• Нямаме ресурс за регулярно съдържание.

• Има толкова много канали, не можем да смогнем!



Решението



Контент-маркетингът работи, 
ако

• Познавате своята аудитория.

• Знаете какво искат да знаят и как обичат да се забавляват.

• Знаете къде да ги намерите онлайн.

• Запретвате ръкави и комбинирате всичко това в план.



Опознайте аудиторията 



Facebook Audience Insights



http://drive.google.com/file/d/1bu9tz0A7igsZWmpYSUVqxjJdwlB04pAm/view


Какво ще научите

• Пол

• Възраст

• Локация

• Likes

• Технография

• Работна позиция

• Онлайн поведения

https://www.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights

https://www.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights


LinkedIn Website Demographics



Разучете интересите им



Facebook Insights



Как изглеждат 23% ангажираност...



Pages to Watch

• Добавете конкурентите към Pages to Watch

• Следете ангажираността им на седмична база

• Вижте най-ангажиращите им постове



http://drive.google.com/file/d/17C6EmTCcwDxZAlgpQeIcrG-lMMs87C2M/view


Ubersuggest



http://drive.google.com/file/d/1iCeeXOlyvEhrxDCUTqmE69vO4p6WqX-q/view


Изберете формати и 
канали



Какви канали водят трафик?



What channels bring traffic?



Дебнене на конкуренти



Stalking your competitors



Създайте си план



Моите идеи за съдържание

• Цитати

• Известни личности

• Любопитни факти

• Куизове

• Попълнете празното

• Въпроси

• Tips & Tricks

• Попитай експерта

• Зад кулисите
• История на фирмата
• Споменавания в медии
• Сезонни идеи, празници
• Продуктово представяне
• Детайлни снимки
• Продукт в действие
• Промоции и оферти
• Томболи



StoryFuel Content Matrix - storyfuel.co 



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

The most 

interesting new 

products

FB | INSTA

Tips & Tricks

FB | BLOG

Focus-product

INSTA

Video-walk 

through a 

furnished 

apartment

FB | INSTA

New offers

EMAIL

Presenting a 

full interior

FB | BLOG

Behind the 

curtain stories

INSTA

Quote by a 

famous 

designer

FB

Themed 

selection of 

products (e.g. 

coffee tables)

FB

Which product 

do you like 

best?

FB | INSTA

History of 

interior design

FB | INSTA

News from 

design 

exhibitions

FB | BLOG

Focus product

INSTA



Василена Вълчанова

Слайдовете са налични на valchanova.me/slides

Благодаря!

v@valchanova.me


