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0. Предположения







ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?

● Вярване

● Логическа конструкция

● Непотвърден факт



ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА ...

● Потребители

● Нужди

● Решение

● Канал и прилагане



КАК ДА РАБОТИМ С 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

● Какво знаем?

● Какво знаем, че не знаем?

● Кое предположение трябва да 
валидираме/отхвърлим?

● Как валидираме?
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1. Какво научихме от 
Viessmann



Viessmann

http://www.youtube.com/watch?v=N-wftxvm2kQ


Какво знаем:
 1. Продуктите ни са атрактивни за нашите таргет потребители 

Какво знаем, че не знаем:
 1. Дали това е оптималната пътека

2. Коя пътека работи за нашите бизнес цели

Предположения:
 1. Полът няма значение при вземане на решението

2. Потребителите имат нужда от конкретна информация, за да продължат по пътеката 
3. Потребителите ще консумират информацията под формата на видеа

4. Потребителите ще искат да консумират информацията под формата на каскадираща 
информация и дължина

5. ...

Viessmann



Viessmann

2018 

Разпределение на рекламен бюджет

2019 



Viessmann

2018 

Разпределение на рекламен бюджет

2019 



Viessmann

2018 vs 2019
Ръст на най-важните показатели

31% 
заявки

19% 
conv. rate

6% 
avg. time on

 page



Viessmann

2018 vs 2019
Спад на цената на заявка

-23% 
цена на заявка



Viessmann

2018 vs 2019

117%  
сесии на сайта

112% 
нови 

потребители на 
сайта

41%  
заявки

Ръст на най-важните 
показатели

20%  
ръст на бюджета



Viessmann

2018 vs 2019
Ръст на търсения свързани с “Термопомпи” в Google Search

Търсения “Термопомпа въздух вода”

Търсения “Термопомпа цена”

Търсения “Термопомпа мнения”



Viessmann

2018 vs 2019
Ръст на търсения свързани с “Термопомпи” в Google Search

Търсения “Термопомпа въздух вода”

Търсения “Термопомпа цена”

Търсения “Термопомпа мнения”

+1 900%
+1 050%
+3 300%



Viessmann

REACH

IMPRESSIONS

LINK CLICKS

CTR

564 189        |     811 523         

3 683 782     |     6 641 689      

55 016          |     56 224     

1.49%           |     0.85%  

2018 vs 2019



Viessmann

REACH

IMPRESSIONS

LINK CLICKS

CTR

564 189        |     811 523         

3 683 782     |     6 641 689      

55 016          |     56 224     

1.49%           |     0.85%  

2018 vs 2019



Колко жени има тук?



Вие ли вземате 
финансовите 
решения вкъщи?



Viessmann

2018

34% 66% 



Viessmann

2018

34% 66% 

2019

44% 56% 

10 p.p. 



Viessmann

2018

0.09% 
conv. rate



Viessmann

2018

0.09% 
conv. rate

2019

0.13% 
conv. rate



Viessmann

28 
сек.

6 
сек.

2 
мин.

http://www.youtube.com/watch?v=-gwNxZxSEq8
http://www.youtube.com/watch?v=-gwNxZxSEq8


Viessmann

28 
сек.

6 
сек.

2 
мин.

remarketing

remarketing

awareness

http://www.youtube.com/watch?v=-gwNxZxSEq8
http://www.youtube.com/watch?v=-gwNxZxSEq8


Viessmann
Участие на видео съдържанието в потребителски пътеки, които са довели до заявка
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2. Какво научихме от 
Lorelli



Какво знаем:
 1. Предлагаме атрактивен продукт на добра цена

2. Имаме много конкурентен сектор 

Какво знаем, че не знаем:
 1. Дали това е оптималната пътека

2. Колко дълга пътека работи за нашите бизнес цели

Предположения:
 1. Полът няма ключово значение при вземане на решението

2. Потребителите имат нужда от конкретна информация, за да продължат по пътеката 
3. Потребителите се нуждаят от различна информация на различните етапи

4. Имаме много важен елемент на микс от канали

Lorelli



Lorelli

повишение в продажбите 
в периода на дигиталната кампания в 

категория бебешки колички

20 %



Lorelli
ПОСЛАНИЕ НА КАМПАНИЯТА

✓ Нова колекция детски колички
✓ Изобилие от модели и цветове
✓ Гарантирано качество (нови 

подобрени конструкции)
✓ Атрактивна цена
✓ Иновативна функционалност



Lorelli
РЕКЛАМЕН МИКС - КАМПАНИЯ КОЛИЧКИ 2019Г. 



Lorelli
FACEBOOK TRAFFIC

FANS & FRIENDS OF FANS

TONE OF VOICE:
 

FINDINGS: 
 

- Комуникация, предимно насочена към жени и по-малко към мъже
- Основни послания: Качество, функционалност и сигурност, Иновативни и комфортни, 

Висококачествени и с модерен дизайн, Леки и маневрени, Достъпни и удобни, 
Компактни и цветни.

CREATIVE FORMATS: 
- Карусел формат с цел представяне на по-голямо разнообразие от продукти

- Във Facebook жените се ангажират много повече от мъжете със 
съдържанието

- Без изключение, всички аудитории са склонни да отидат към сайта 
още на първата продуктова картичка от карусела.

QT. LOOKALIKE AUDIENCES INTERESTS



Lorelli

FACEBOOK REMARKETING
LANDING PAGE 0+

TONE OF VOICE
 

FINDINGS: 
 

- Action - Насочена към всички потребители, които са посетили категория Детски 
колички в сайта.

- Основни послания: Виж от къде да купиш

CREATIVE FORMATS
- Банери с по два продукта от категория 0+ и 6+

LANDING PAGE 6+

- Макар трафикът от мъже да е по-малък, от тях имаме по-висок Conv.Rate, прекарват 
повече време на сайта и разглеждат повече страници.



Lorelli

STORIES
LANDING PAGE 0+

TONE OF VOICE
 

FINDINGS: 
 

- Насочена към аудитория от майки, допълнително таргетирана по интереси към 
бебешки и детски продукти.

- Основни послания свързани с характеристики на продуктите - комбинирана количка, 
сгъваема, компактна и др.

CREATIVE FORMATS
- Видеo swipe up

- Процентът на потребители, показали интерес към дистрибуторски сайтове от Стори 
формата, е с 56% по-висок от средния на сайта за този период.

LANDING PAGE 6+



GOOGLE SEARCH
- COMPETITORS - - GENERIC - - BRAND - 

 

Мислите си, че познавате своята buyer персона?  - помислете отново
Тенденции - колички 2019 
Кога и как търсят 

FINDINGS: 
 

На кого говорим 
Жени? Mъже? 

Какво има значение за тях 
Функционален дизайн. Отлични цени. Гарантиран комфорт. Оборудвани със система за 
сигурност. Модерна визия. Сигурност и уют за вашето дете.

Lorelli



GOOGLE REMARKETING
АУДИТОРИИ

- Категории 
- Всички посетители 

FINDINGS
 - Разлика в начина на взаимодействие със сайта спрямо потребителите, които 

посещават сайта за първи път 
- Многократно по-висок интерес към дисплейната реклама при таргетиране на 

ремаркетинг аудитории, отколкото при таргетиране на потребители, които не са 
посещавали сайта

-  Ключова роля в потребителската пътека 

Lorelli



Lorelli
VIDEO APPROACH

Микс от видеа 
 

- продължителност 
- сезони 
- ситуации 
- продукт или емоция
- лица

По-висок View Rate при мъжете

Ремаркетинг

- КАК - 
 

- КОЙ - 
 



Marketing mix in a nutshell
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3. Ето и едно за 
затвърждаване



Britanica Park School



Britanica Park School

http://www.youtube.com/watch?v=fUJn-eY9cLI
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Контакти:

Email:
teodora@xplora.bg
georgi@xplora.bg

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/tedygenova/

https://www.linkedin.com/in/georgimalchev/ 

mailto:lenko@xplora.bg
mailto:georgi@xplora.bg
https://www.linkedin.com/in/tedygenova/
https://www.linkedin.com/in/georgimalchev/














# ПредайНататък


