
Едно е да го искаш, друго - 
да го можеш, а трето и 
четвърто - да го направиш.

Всеки ден правите избори, 
днес правите правилния 
избор :)
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Какво искам да постигна
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Mодератор 
(2016,2017,201

8) на Retail in 
Detail
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Какво искам да постигнаhttps://www.xplora.bg/#blog 

https://www.xplora.bg/#blog


https://xplora.academy 

https://xplora.academy


https://xplora.academy 

https://xplora.academy


Какво искам да постигнаМного приложими знания и подходи и то на 
човешки език за маркетинг, лидерство, лично 
развитие :)

https://machev.net 

https://machev.net


Какво искам да постигна



Какво искам да постигна





#ПредайНататък https://begood.today 

https://begood.today 

https://begood.today
https://begood.today


1. Как комуникираме
2. Какво да комуникираме

3. Как и защо да правим WOW

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

https://www.linkedin.com/in/georgimalchev/
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ЦЕЛТА НА 
МАРКЕТИНГА

ПРОМЯНАТА НА 
ПОВЕДЕНИЕТО :

- ПО ПОЛЕЗЕН ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

НАЧИН И

- ПЕЧЕЛИВШ ЗА 
КОМПАНИЯТА 

НАЧИН







СЕГМЕНТ

ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС 
СХОДНО ПОВЕДЕНИЕ, 

ЗА КОИТО ИМАМЕ 
ЕДНО И СЪЩО 
СТОЙНОСТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
ВЯРВАМ, ЧЕ .

СМЯТАМ, ЧЕ ...

КАКТО И ПРИ ...



САМОСЕГМЕНТИРАНЕ

ПОМАГАТЕ НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

САМИ ДА ПОКАЖАТ В 
КОЙ СЕГМЕНТ СА









ЗАЩО ДА ГО ПРАВИМ?
РАЗЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ







ВИП СА
ИЛИ ИСКАТ ДА СА ВИП



EARLY VALUE 
PREDICTOR

ПОВЕДЕНИЕ НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, С 

КОЕТО ТЕ ВИ 
ПОКАЗВАТ 

ОЧАКВАНАТА СИ 
СТОЙНОСТ ЗА 

КОМПАНИЯТА (И СЕ 
САМОСЕГМЕНТИРАТ)





ЦЕЛТА НА 
МАРКЕТИНГА

ПРОМЯНАТА НА 
ПОВЕДЕНИЕТО :

- ПО ПОЛЕЗЕН ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

НАЧИН И

- ПЕЧЕЛИВШ ЗА 
КОМПАНИЯТА 

НАЧИН



БЪДЕТЕ ХИПЕР 
РЕАЛИСТИ

Хората не се страхуват да 
натиснат и да проверят

Знаят, че ще получат 
стойност - като разберат 
дали е за тях, дали хора 
като тях го харесват, и 
разбира се - дали няма 

конкурент, който им дава 
по-добро нещо за тях.



НЯМА ТАКОВА НЕЩО 
КАТО ЗА ВСИЧКИ

Матрица само по два 
критерия

Няма проблем да казвате 
“Не е за вас”



НЯМА ТАКОВА НЕЩО 
КАТО ЗА ВСИЧКИ

Има само един критерий 
за потребителите - “Най-

добро за мен” 

Матрица само по два 
критерия

Няма проблем да казвате 
“Не е за вас”



ВАЛИДИРАНЕ

Двете грешки:

- Да приемете, че хората, които 
обслужвате с вашите услуги и 

продукти са отлично 
информирани, рационални, 

независими и планиран 
решенията си с дългосрочна 

перспектива

- Да приемете, че всички са 
като вас, знаят каквото и 

вие знаете и желая каквото 
и вие желаете



КАКВО ПРАВЯТ ХОРА 
КАТО МЕН

https://forbesbulgaria.com/2020/04/
27/какво-правят-хора-като-мен/ 

https://forbesbulgaria.com/2020/04/27/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
https://forbesbulgaria.com/2020/04/27/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
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СТЪПКИТЕ

1. Бриф документ
- За кого е

- Цели и кое е успех
- Активите и ресурсите

- Стратегически цели



Бриф документ

За кого е:
- за вас

- за екипите, с които работите

Три секции:
- за компанията и 

потребителите
- за кампанията
- за ресурсите



Бриф документ

https://www.slideshare.net/XploraB
G/xplora-brief-document 

https://www.slideshare.net/XploraBG/xplora-brief-document
https://www.slideshare.net/XploraBG/xplora-brief-document


1. Опишете ни, моля, компанията/бранда, както и продукта/услугата(ите)?
……………………………….……………………………….………………………………………………………

2. Кои са основните ви таргет потребители?
……………………………….……………………………….………………………………………………………

3. Можете ли да ни опишете стойността, която той/тя дава на таргет потребителите ви? 
……………………………….……………………………….………………………………………………………

4. Кои са основните конкурентни предимства?
……………………………….……………………………….………………………………………………………

5. Кои са основните ви конкуренти? 
……………………………….……………………………….………………………………………………………

ЗА КОМПАНИЯТА И ПРОДУКТИТЕ/УСЛУГИТЕ Ѝ 



6. Можете ли да ни опишете как текущо протича вашият процес на продажби/даване на стойност към 
потребителите? Какви са местата, където се случва? (Touch points)

……………………………….……………………………….…………………………………………………………

7. Каква са основните послания /слогън, платформа за комуникация, т.н./, които бихме следвали?
……………………………….……………………………….…………………………………………………………

8. Имаме ли изисквания за марката, които да отчетем и следваме / бранд идентичност/? 
……………………………….……………………………….…………………………………………………………

9. Имате ли предвиден ATL/BTL календар от активности за компанията/продукта? 
……………………………….……………………………….…………………………………………………………

ЗА КОМПАНИЯТА И ПРОДУКТИТЕ/УСЛУГИТЕ Ѝ 



1. Имате ли текущи проблеми, които искате да се решат с маркетинг кампанията/активността?
……………………………….……………………………….…………………………………………………………

2. Каква е целта пред маркетинг кампанията/активността? (awareness, ангажираност, продажби, семплинг, 
пр.)

……………………………….……………………………….…………………………………………………………

3. В кои канали очаквате да протече тя? (сайт, социални мрежи, email, пр.)
……………………………….……………………………….…………………………………………………………

4. Какви са текущите активи, с които разполагате? (сайт, социални мрежи, email база и т.н.)
……………………………….……………………………….………………………………………………………

5. Можете ли да ни дадете примери (успешни или неуспешни) за изминали кампании/активностни и 
резултатите от тях? 

……………………………….……………………………….…………………………………………………………

ЗА МАРКЕТИНГ КАМПАНИЯТА/АКТИВНОСТТА 



ЗА МАРКЕТИНГ КАМПАНИЯТА/АКТИВНОСТТА 

6. Как бихте определили маркетинг кампанията/активността като успешна? (достигната аудитория, 
събрани email-и, конвертиране и т.н.)

……………………………….……………………………….…………………………………………………………

7. Има ли стратегически цели, които желаете да постигнете или за постигането, на които ще послужи 
маркетинг кампанията/активността?

……………………………….……………………………….…………………………………………………………



РЕСУРСИ И СРОКОВЕ 
1. Какви са сроковете за представяне на предложение?

……………………………….……………………………….…………………………………………………………

2. Колко време очаквате да продължи маркетинг кампанията/активността? 
……………………………….……………………………….…………………………………………………………

3. Какви са бюджетните рамки за маркетинг кампанията/активността? 
……………………………….……………………………….…………………………………………………………



Бриф документ

https://www.xplora.bg/bg-BG/Blog/2041 

https://www.xplora.bg/bg-BG/Blog/2041


СТЪПКИТЕ

1. Бриф документ
2. Фази на пътеката





Това е фазата, в която клиентите все още 
разглеждат. В нея те са изложени на голямо 
разнообразие от брандове, които предлагат 
продукта. Постепенно започват да отпадат някои 
брандове на база цена, реклама, препоръки и т.н.

ОСВЕДОМЕНОСТ



След като са събрали достатъчно информация, 
клиентите започват да “орязват” списъка на база 
лични преживявания с бранда (на близки и 
роднини). Колкото повече “Еха” моменти са имали с 
бранда или са чули други хора да са имали, толкова 
по-голям е шанса този бранд да остане в списъка.

ПРИВЛИЧАНЕ



Този модел репрезентира ключовите черти на 
перфектния бранд, където потребителите имат 
нужното разпознаване на бранда и са склонни да го 
препоръчват (Осведоменост > Препоръка). Имиджа 
на бранда е е много силен и склонността за 
покупка е висока. Този модел трябва да се ползва 
за бенчмарк на другите модели и като модел, по 
който може да се водите за подобрение на 
метриките.

Тук е моментът, в който клиентът вече става 
активен. Той започва да търси допълнителна 
информация по темата, да пита познати, приятели, 
бранда...Това е моментът, в който пътят на покупка 
от индивидуален става социален, тъй като колкото 
и да е изградил свое мнение за бранда, клиентът 
ще вземе предвид (и то с голяма тежест) мнението 
на останалите. Освен това, трябва да имаме 
предвид и че при сегашния клиент тази фаза е 
усложнена, тъй като той може да отиде във 
физически магазин, но докато е там да провери и 
да види, че в интернет може да намери този 
продукт на по-ниска цена. Тогава той няма да е 
лоялен към нашият бранд.

ПИТАНЕ



Kогато вече клиентите са убедени, че са избрали най-
добрия за тях бранд, те са готови да действат. Това обаче 
не значи, че действието им са ограничени до покупка. След 
покупката клиентите продължават да се ангажират с 
бранда и това е момента, в който брандът трябва да 
продължи да им бъде полезен. 
Съвременната реклама е свързана до голяма степен с 
това, че вече клиентите не искат да виждат реклами без 
допълнителна стойност за тях. Ако нямате съдържание, 
което да задържи любопитството и “гордостта” от това, че 
клиентът използва точно вашия бранд, тогава най-
вероятно ще го загубите. Също е много важно, ако се случи 
така, че клиентът да има някакъв проблем с бранда 
(продукт, услуга…) брандът да се отзове и да помогне на 
клиента. След време това ще бъде един от най-големите му 
защитници, най-вероятно.

ДЕЙСТВИЕ



Колкото по-доволен остава от нас един клиент, 
толкова повече ще се ангажира с бранда ни - 
пазаруване, четене на информация, споделяне на 
постове, които харесва, препоръчване на приятели. 
Препоръчването на други хора е това, което може 
да ви подскаже, че този клиент към настоящият 
момент е ваш лоялен клиент.

ПРЕПОРЪЧВАНЕ















ШИРОК ТАРГЕТ

СЕГА СЛЕД МЕСЕЦ/СЛЕД ТРИ МЕСЕЦА

МИСЛЯТ

ВИЖДАТ

ЧУВАТ

КАЗВАТ

ПРАВЯТ



СТЪПКИТЕ

1. Бриф документ
2. Фази на пътеката

3. Микромоменти



МИКРОМОМЕНТИ



МИКРОМОМЕНТ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ЕСТЕСТВЕНО (имат 

рефлекс)

ПОЛЗВАТ 
УСТРОЙСТВО

ЗА ДА ОТГОВОРЯТ НА 
СВОЯ НУЖДА



МИКРОМОМЕНТ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ЕСТЕСТВЕНО (имат 

рефлекс)

ПОЛЗВАТ 
УСТРОЙСТВО

ЗА ДА ОТГОВОРЯТ НА 
СВОЯ НУЖДА

1. КОНКРЕТНИ 

ПОТРЕБИТЕЛИ



МИКРОМОМЕНТ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ЕСТЕСТВЕНО (имат 

рефлекс)

ПОЛЗВАТ 
УСТРОЙСТВО

ЗА ДА ОТГОВОРЯТ НА 
СВОЯ НУЖДА

2. МНОГО СИЛНО 

НАМЕРЕНИЕ



МИКРОМОМЕНТ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ЕСТЕСТВЕНО (имат 

рефлекс)

ПОЛЗВАТ 
УСТРОЙСТВО

ЗА ДА ОТГОВОРЯТ НА 
СВОЯ НУЖДА

3. ЯСЕН СИГНАЛ



МИКРОМОМЕНТ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ЕСТЕСТВЕНО (имат 

рефлекс)

ПОЛЗВАТ 
УСТРОЙСТВО

ЗА ДА ОТГОВОРЯТ НА 
СВОЯ НУЖДА

4. СПЕЧЕЛЕН 

ОТГОВОР



МИКРОМОМЕНТ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ЕСТЕСТВЕНО (имат 

рефлекс)

ПОЛЗВАТ 
УСТРОЙСТВО

ЗА ДА ОТГОВОРЯТ НА 
СВОЯ НУЖДА

4. СПЕЧЕЛЕН 

ОТГОВОР

ОТ НАС ИЛИ 

ОТ КОНКУРЕНТ



ТОВА СА ХОРА С КОНКРЕТНИ НУЖДИ



ХОРА С КОНКРЕТНИ НУЖДИ, КОИТО 
ТЪРСЯТ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ



СПЕЦИФИКИ НА ДИГИТАЛНИЯ 
МАРКЕТИНГ

1. Коя е най-
страхотната 
кола

2. Коя е 
подходяща за мен

3. Мога ли да 
си я позволя

4. Къде мога 
да я 
тествам/купя

5. Получавам 
ли най-
добрата цена

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/five-auto-shopping-moments-every-brand-must-own/ 

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/five-auto-shopping-moments-every-brand-must-own/


СПЕЦИФИКИ НА ДИГИТАЛНИЯ 
МАРКЕТИНГ



СПЕЦИФИКИ НА ДИГИТАЛНИЯ 
МАРКЕТИНГ



СПЕЦИФИКИ НА ДИГИТАЛНИЯ 
МАРКЕТИНГ



РИЙЧ
Популярност
Достъпност

РЕЛЕВАНТНОСТ
Авторитет
Доверие

Афинитет

КАК ДА ПЛАНИРАТЕ МИКРОМОМЕНТИТЕ

КАНАЛ 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Честота

Мащаб въздействие

Период

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

РЕЗУЛТАТ

РЕЗУЛТАТ 

Формат
Съдържание



СТЪПКИТЕ

1. Бриф документ
2. Фази на пътеката

3. Микромоменти
4. Потребителска пътека







Предположения

За таргет 
потребители

За нужди

За решение

За прилагане



… руските туристи в 
Бургас биха имали 
интерес към хубав 
суши ресторант…



Предположения

За таргет 
потребители

За нужди

За решение

За прилагане



Assumptions

For target users

For needs

For solution

For implementation













СТЪПКИТЕ

1. Бриф документ
2. Фази на пътеката

3. Микромоменти
4. Потребителска пътека

5. Реализация
- подготовка

- тестове и подобрения
- засилване и надграждане

- изводи и следващи стъпки



#БОНУС
Предложение Само 
за вас



https://xplora.academy 

https://xplora.academy


https://xplora.academy 

https://xplora.academy


https://xplora.academy 

https://xplora.academy


ОФЕРТА САМО ЗА 
ВАС

Първите 5 участника, 
които заявят - отстъпка 
30%

Останалите участници - 
до края на 2020 - с 
отстъпка 10%

N.B. Спрямо 
непреференциалните 
цени, не се комбинира с 
други промоции и 
преференциални цени



1. Как комуникираме
2. Какво да комуникираме

3. Как и защо да правим WOW

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

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


1. Как комуникираме
2. Какво да комуникираме

3. Как и защо да правим WOW

https://www.facebook.com/malcheff 

https://www.facebook.com/malcheff


Едно е да го искаш, друго - 
да го можеш, а трето и 
четвърто - да го направиш.

Всеки ден правите избори, 
днес правите правилния 
избор :)


