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Моята първа среща 
с дигиталния маркетинг



Какво е Дигитален маркетинг ?

…. и как ще ни помогне



Digital marketing such as search engine optimization (SEO), search engine marketing
(SEM), content marketing, content automation, campaign marketing, and e-commerce
marketing, social media marketing, e-mail direct marketing, display advertising ….

Според Wikipedia:

Дигиталeн маркетинг е вид маркетинг, който използва цифрови рекламни канали за 
комуникация за разпространение на продукти и услуги на максимално широка аудитория, за да 
се популяризира успешно дадената стока. 

Дигиталният маркетинг има много сходни черти с традиционния, но се различава по това, че се 
предоставя на аудитория, използваща цифрови технологии. 

The way in which digital marketing has developed since the 1990s and 2000s has changed the way 
brands and businesses utilize technology and digital marketing for their marketing.

https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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$14.3 billion

The company raked in $5 billion during 
the first 90 minutes of the sale, 

totaling $14.3 billion in just 24 hours

businessinsider.com

Alibaba 

http://www.businessinsider.com/alibaba-singles-day-sales-2015-11




Какво е бранд?

Марка или бранд (на английски: brand) е термин в маркетинга, който описва компания, продукт, продуктова линия или услуга. 
Марката се среща под различни форми, включително име, символ, комбинация на цветове или слоган. 

Защитената от закона марка се нарича търговска марка.

Wikipedia

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


Бранда представлява място в съзнанието на потребителя



Видове брандове

- Личен бранд
- Продуктов бранд

Други:
Service brand, Corporate brand, Investor brand, Non Profit brand, Public 
brand, Place brand, Nation brand, Celebrity brand, Global brand …

Източник: http://www.brandingstrategyinsider.com/2015/01/18-different-types-of-brand.html#.WDSsS1y3veQ



Защо е важно да сте бранд?

- Хората вярват в брандове.
- Доверието води до по-лесно взимане на решение.
- Брандовете печелят лоялност.
- Брандовете могат да си позволят по-високи цени.
- Google предпочита брандове.



Бранд -> Trust на сайта: 
или как да завоюваме доверието на търсачките



Избор на домейн

- Името трябва да се запомня лесно

- Без ключови думи
- Проверете конкуренцията !



Какво ще ви отличи от другите?

- Уникален дизайн
- Лого
- Слоган
- Фавикон



Brand сигнали на сайта
/за хора и търсачки/

- Домейн на бранда (.com, .net , bg или друг?)
- Отличителни знаци: лого, слоган, фавикон
- Страници:  За нас (История, екип (снимки), интервюта, видео, сертификати,
Референции, лога на партньори, отзиви от клиенти, ревюта на продукти/услуга
- Страници: Blog – Новини(Наши събития, снимки, медиите за вас, експертни статии),
Условия за ползване на сайта, Privacy policy, Copyright, TM
- Контакти: Телефон, име на фирма, имейл адрес, контактна форма, 
работно време (g. local), карта – локация (Google maps)
- Връзки към социалните мрежи и активност там (Facebook, google+, tweeter, LinkedIn, 
Pinteres, Instagram, YouTube и други видео канали.)

Други сигнали за доверие:
- SSL сертификати
- Поне 3 разплащателни опции, опция за връщане на парите
- Допълнителна страница: Име на фирмата, ЕИК, Управител, Локация
- Google my business страница





Къде ми е проблема?
Защо не купуват от мен?



И още веднъж … доверие!

--->



Brand сигнали на сайта
/за хора и търсачки/

- Домейн на бранда (.com, .net , bg или друг?)
- Отличителни знаци: лого, слоган, фавикон
- Страници:  За нас (История, екип (снимки), интервюта, видео, сертификати,
Референции, лога на партньори, отзиви от клиенти, ревюта на продукти/услуга
- Страници: Blog – Новини(Наши събития, снимки, медиите за вас, експертни статии),
Условия за ползване на сайта, Privacy policy, Copyright, TM
- Контакти: Телефон, име на фирма, имейл адрес, контактна форма, 
работно време (g. local), карта – локация (Google maps)
- Връзки към социалните мрежи и активност там (Facebook, google+, tweeter, LinkedIn, 
Pinteres, Instagram, YouTube и други видео канали.)

Други сигнали за доверие:
- SSL сертификати
- Поне 3 разплащателни опции, опция за връщане на парите
- Допълнителна страница: Име на фирмата, ЕИК, Управител, Локация
- Google my business страница



Всичко това вътре в сайта !!!

+ каквото може да се публикува от това
и извън сайта в други сайтове/канали

SEO / Online marketing



Google вижда всичко …
Не забравяйте и стандартните начини за реклама 

при маркетиране на своя бизнес (BTL, ATL)



Trust ранг се отнася основно към търсачките на Гугъл и е 

ниво на доверие на Гугъл към сайта. 

Нека да разгледаме от какво зависи това доверие …

Какво е TrustRank на сайта?
TrustRank е един от филтрите на търсачките. 



От какво зависи и какво влияе на Trust на сайта?

- PR (Page rank)
- Възраст на сайта и на домейна (Whois)
- Структура на сайта (до 3 нива)
- Домейни (.gov, линкове, не и .info …)
- История на домейна (web.archive.org)
- Съдържание (Броя на кл. Думи, честота на обновяване)
- Уникалност на текста
- Брой на страниците в индекса
- Посещаемост  (брой посещения)
- Поведение на потребителите (Bounce rate)



От какво зависи и какво влияе на Trust на сайта?

- Външни връзки към сайта ви
- Количеството връзки 
- Качеството връзки 

Пример:
Качествени връзки: популярните портали, тематични блогове и сайтове, т.е. тези сайтове, които имат добро ниво на доверие.

Лоши връзки: връзки само със създаден един блог, форум за гости и т.н., тоест, връзки нямащи ниво доверие, които могат да понижат и вашето.

- Изходящи връзки
- Наличие на сайта в известни директории

- Социални мрежи (Повишаване на трафик и проверка за доверие)

- Отбелязване на служителите от фирмата като работещи в компанията



В много трудни ниши Google ползват 
и ръчна оценка за процента доверие на сайта!

Трябва да обърнете внимание на това, че Trust на сайта се определя
не само автоматично, но и ръчно с помощта на оценители !!!



Благодаря Ви!

Любомир Атанасов
Internet Media Group
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Atanasov.img@gmail.com
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Дигитална агенция SEOMAX

http://www.img-academy.com/
http://www.seomax.bg/

