
4 стъпки за планиране 
на съдържание

Digital4Varna



Здравейте! Аз съм Васи.
@vasvalch



Digital Strategist, Trainer, 
and Speaker

• 12 години опит в маркетинг-комуникации.

• Работа в B2B, B2C и агенции.

• Ecommerce, SaaS, технологични продукти.



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



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


Групи, които да анализирате
• Групи по интереси

• Фенове

• Посетители на сайта

• Силно ангажирани потребители

• Email списъци

• Основни конкуренти

• Запазени рекламни аудитории

https://www.jonloomer.com/2015/09/25/facebook-audience-insights-analyze/

https://www.jonloomer.com/2015/09/25/facebook-audience-insights-analyze/?nabe=6034580168245248:0


Google Analytics



Google Analytics

• Пол

• Възрастова група

• Локация

• Интереси

• Технография

Събирането на тези данни се активира допълнително и трябва да е упоменато на 

потребителите: https://support.google.com/analytics/answer/2819948?hl=en 

https://support.google.com/analytics/answer/2819948?hl=en




Interests



LinkedIn Website Demographics



Hotjar Polls
Представете се с 1 изречение!

Защо посетихте сайта ни днес?

Намерихте ли това, което 
търсехте?

Как можем да подобрим 
съдържанието ни тук?

The Ultimate Guide to Using 
Feedback Polls 
The questions we love to ask users 
(and you should, too!) 
The 15-Minute Poll Kit

https://www.hotjar.com/polls
https://www.hotjar.com/polls
https://www.hotjar.com/blog/2016/03/05/questions-love-to-ask-users/
https://www.hotjar.com/blog/2016/03/05/questions-love-to-ask-users/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1951809/pdfs/hotjar-15-minute-poll-kit.pdf


Hotjar Session Recordings

https://www.hotjar.com/session-recordings/ 

https://www.hotjar.com/session-recordings/


Разучете интересите им



Facebook Insights



Facebook Insights

1. Lifetime Post Total Reach
2. Lifetime Engaged Users
3. Type of Posts (за анализ по типове)
4. Engagement rate % = 2/1
5. Средни стойности за 1, 2, и 4 според типа на поста



Анализ на съдържанието



Анализ на съдържанието

23% engagement rate 14% engagement rate



Pages to Watch

• Добавете конкурентите към Pages to Watch

• Следете ангажираността им на седмична база

• Вижте най-ангажиращите им постове







Съдържание в сайта



Answer the Public



Теми
Pet health:

● can pets carry bed bugs
● which pets live the longest
● pets who have allergies
● why pets are good for your 

health
● how pets reduce stress
● how pets help with 

depression
● pets can cause what kind 

of contamination
● can cats drink milk / eat 

eggs, etc.

Pet relationships:

● where pets like to be petted
● which pets like to cuddle
● when pets come between 

partners
● when pets face the wall
● when cats wag their tails
● why cats knead
● why dogs lick feet

Pets at home:

● will pets damage leather 
furniture

● can pets drink distilled 
water

● pets where house
● which pets smell the least
● which pets are easy to take 

care of
● when pets go bad
● where cats like to sleep
● which cats shed the least



Изберете формати и 
канали



Какви канали водят трафик?



What channels bring traffic?



Дебнене на конкуренти



Stalking your competitors



Канали и формати
Formats:

● Photos
● Videos
● Live video
● Text

Frequency:

● Facebook: 2 times/week
● Instagram: 4 times/week 

on stories, 2 times in feed
● YouTube: 2 times/month
● Blog: weekly

Channels:

● Facebook
● Instagram
● YouTube
● blog



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


