
на Вашето ВНИМАНИЕ
ПРЕДСТАВЯ



BeShared е българска компания, тясно профилирана върху
механизмите за активна реклама във Facebook, предлагаща пълно 
обслужване и популяризиране на брандове и корпоративни фен страници.
От 2016 г. вече се занимава и с разработката на видео реклами.                         
В работата си с над 600 бранда компанията е доказала умението си да 
отговаря точно на нуждите и изискванията на всеки бизнес, като предлага 
оптимални условия за развитие с най-актуалните инструменти и практики 
в областта Digital & Creative. В BeShared не се задоволяваме с по-малко 
от точното изпълнение на поставените цели, защото нашият успех е пряко 
свързан с успеха на клиентите ни.

Koи сме ние?



Част от компаниите, които вече заложиха на BeShared:



Да поговорим за социалните мрежи

Facebook е една от най-бързо развиващите се социални мрежи. 
С ефективните начини за комуникация между брандовете и 
потребителите тази социална мрежа е предпочитан рекламен канал, 
който позволява обхващане на голяма аудитория с възможност 
за прецизно таргетиране, представяне на интересно съдържание 
под различни форми и удобен канал за комуникация с целевите 
публики.

Възможността рекламите от тази социална мрежа да се показват 
в Instagram е още едно предимство за избиране на този канал за 
маркетингова дейност.

Непрекъснатото обновяване на функциите и възможностите               
в рекламния панел на сайта увеличават начините за рекламиране 
на продукти и услуги чрез типове реклама, които са 
най-подходящи за достигане на различни цели като ангажиране 
на потребителите с бранд, събиране на нови последователи, 
генериране на трафик към сайт и други.

Facebook



Да поговорим за социалните мрежи

Instagram е мобилна социална мрежа. Възможността за създаване 
на бизнес профил позволява да се получи информация за 
потребителите, чрез която компанията да стимулира бизнес 
целите си. Социалната мрежа непрекъснато се променя, за да 
отговаря на изискванията на рекламодателите и потребителите. 
Клиентите и потребителите могат да виждат ценна информация 
в потребителския  профил на компанията - фирмен адрес,  
информацията за връзка и др. Социалната мрежа позволява 
популяризиране на  всички споделени публикации, за да се 
достигне до нови клиенти в целевата си аудитория. Instagram 
позволява да се оформи лична и емоционална връзка с аудиторията 
и потенциалните клиенти.

Instagram



Да поговорим за социалните мрежи

LinkedIn е най-голямата професионална социална мрежа.           
Много специалисти в определени сфери следят последните новости 
в своя бранш, както и случващото се в тематични професионални 
групи, където по бърз и лесен начин могат да се допитат до други 
специалисти по дадена тема. Така информацията в LinkedIn 
профила достига до ключови аудитории, което би довело до 
популяризиране на бранда. Освен това, това е платформа за 
публикуване и комуникиране на бизнеса и служи за разширяване 
на професионалната мрежа и насочване на качествен трафик към 
сайта. Допълнително можем да добавим, че това е много подходящ 
канал за набиране на специализиран персонал на високо ниво, 
което от своя страна е от съществено значение за успехите на един 
бранд. 

linkedIn



Да поговорим за социалните мрежи

Twitter е социална мрежа, която е концентрирана основно в 
споделянето на кратки съобщения до 140 символа. В последно 
време популярност добиват видео съдържанието и анимираните 
GIF формати. Съдържанието на всеки профил може да се вижда от 
нерегистраните потребители, а регистрираните могат да споделят и 
коментират. Използването на Twitter от бизнеса може да генерира 
трафик към сайт, популяризиране на бранда, увеличение на 
продажбите.

Twitter



Да поговорим за социалните мрежи

YouTube е компания, предоставяща уебсайт за видеосподеляне, 
на който потребителите могат да качват, споделят и гледат 
видеоклипове. Той е изключително популярен сред широка 
аудитория потребители. 

Youtube



Да поговорим за социалните мрежи

Pinterest е социален сайт за споделяне на снимки, който позволява 
на потребителите да колекционират различно мултимедийно 
съдържание – видеа, снимки и др.
Чрез разнообразното визуално съдържание и възможността да 
се споделят, Pinterest комбинира две от основните функции на 
социалните мрежи.

Използването на Pinterest в бизнеса е силно средство, чрез 
което компанията да подчертае корпоративната си идентичност 
и едновременно с това да популяризира марката, за да увеличи 
продажбите си.

Pinterest



Защо Facebook?

• Почти 1 милиард и 900 милиона 
потребители по целия свят.

• Над 70% от тях влизат ежедневно в своя 
профил, а средностатистическият Facebook 
потребител прекарва над 8 часа седмично 
в социалната мрежа.

• Facebook е вторият по посещаемост сайт    
в света след Google.

FULL SERVICE
DIGITAL AGENCY



Печелете клиенти, а не харесвания!

BeShared цели да помогне на рекламодателите да оптимизират ефективността 
на рекламните си послания, като гарантира привличане на реални и лоялни 
клиенти, а не лишени от полза харесвания (“likes”).
Никога не гледайте колко хора са харесали страницата Ви, а до колко хора 
са достигнали публикациите Ви, или всички харесали, коментирали, или 
споделили постовете на страницата Ви за една седмица) – това са истинските Ви 
потенциални клиенти или лоялни настоящи такива. Ако този показател е под 5% 
от общите лайкове, значи на практика НЯМАТЕ Facebook присъствие.
Нашият екип се стреми да овладее нелекия процес по превръщането на 
инвестициите в social маркетинг в дългосрочен стратегически актив на 
компанията.

Защо Facebook?



1

Кои са предимствата на 
Facebook маркетинга?

Достъпност

Facebook позволява рекламата да бъде строго 
таргетирана (за разлика от почти всички рекламни 
канали) – по населено място, пол, възраст, интереси, 
хобита – което дава възможност за силно локално 
въздействие.

Защо Facebook?



2

Защо Facebook?

Кои са предимствата на 
Facebook маркетинга?

Цена

Рекламна кампания от всеки друг тип (телевизия, 
радио, принт, outdoor) би била В ПЪТИ по-скъпа от 
тази във Facebook.



Защо Facebook?

3

Кои са предимствата на 
Facebook маркетинга?

Качество

Friends of Friends или Friends of Fans (Приятели на приятелите 
или Приятели на феновете): Колкото по-атрактивна, качествена и 
уникална като съдържание е Вашата страница, до толкова повече 
приятели на приятелите или феновете би достигнала тя (т.н. 
органичен “reach”,  или органична видимост на публикациите в 
страницата). Принципът „от уста на уста” (“word of mouth”) важи 
с пълна сила в тази социална мрежа. Facebook е интелигентно 
устроена платформа,  чийто алгоритъм толерира и дава на показ 
най-коментираните, споделяните и харесваните материали.              
В крайна сметка всички ние сме по-склонни да се доверяваме на 
препоръки от познати и приятели.



Защо Facebook?

4

Кои са предимствата на 
Facebook маркетинга?

Популяризиране на бранда и ангажиране на феновете

Без никакво съмнение, най-ценният ресурс, който социалните
медии предоставят на бизнеса, е възможността за популяризиране 
на бранда и обвързването му с потребителите. Спонсорирани 
(или подсилени) публикации, при които се заплаща директно към 
Facebook, многократно усилват ефекта на обхвата – т.нар. “reach”.
Beshared ще Ви помогне да използвате всички канали на 
платформата, за да успеете да популяризирате Вашия бранд                 
с качествени рекламни послания и позитивен имидж. Да изградите 
взаимоотношения със съществуващите и потенциалните Ви клиенти  
и в крайна сметка да повишите продажбите и печалбите си.



Project management & creative
Създаване и управляване на Facebook реклама

Това е комплексен процес, който следва да 
бъде поверен на професионалисти и да бъде 
съобразен с редица социални и технически 
фактори, за да постигне търсения ефект. 
BeShared предлага на рекламодателите 
механизиран и изпитан процес,                     
който най-правилно да ръководи рекламната 
кампания във Facebook.

FULL SERVICE
DIGITAL AGENCY



BeShared ще таргетира 
най-правилната аудитория

за Вашия продукт/услуга, така че неминуемо да се предизвика 
дискусия между потребителите. Позволете на екипа ни да разработи 
възможно най-подходящата за Вашия продукт или марка рекламна 
стратегия. Ние ще проучим кои рекламни заглавия, изображения, 
рубрики и описания ще бъдат най-подходящи и добре възприети 
от аудиторията Ви. Нашият Creative отдел ще създаде рекламни 
послания, съобразени с Вашите цели, които да привлекат най-много 
клиенти към бранда Ви.

Project management 
& creative



Budget management

Мъдрото ръководене на финансите е от ключово значение за 
успеха на рекламната стратегия. BeShared може да помогне
с разплащателната структура на Facebook. Позволете ни да 
определим дневен бюджет, база за изпълнение на CPI и CPC*, 
както и най-изгодните цени, които Facebook предлага, за да 
оптимизираме цената на кампанията Ви. 

* Cost  per impression  и Cost  per click 
  (Цена за импресия и Цена за клик)

Project management 
& creative



Фен Страници

FULL SERVICE
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Фен страници Фен Страници

Именно Facebook страницата е жизнено необходимото ново 
лице на Вашия бранд – винаги динамично, актуално, отзивчиво. 
Начинът, по който общувате с Вашите фенове, е огледало 
на начина, по който бихте се отнасяли с тях като клиенти. 
Процентът на активните фенове във Вашата страница определя 
крайния брой на аудиторията, която наистина може да Ви стане 
потребител чрез мрежата. Целта на BeShared е да предложи 
пълно и качествено обгрижване на Вашата Facebook страница, 
чрез интересно и уникално съдържание, атрактивни брандирани 
(с Вашето лого и мото) постове и снимки, брандирани рубрики 
със съвети и класации и много други.



Instagram маркетинг

FULL SERVICE
DIGITAL AGENCY

В онлайн пространството все по-голяма популярност 
набира платформата Instagram, която  умело може да се 
използва за набиране на нови потенциални потребители 
на бранда. 

От своя страна ние предлагаме регулярна поддръжка 
на Instagram бизнес профил, благодарение на който ще 
можем да установим лесно комуникация 
с нова аудитория, която лесно можем да превърнем 
в потенциални клиенти.



Инфлуенсър маркетинг

FULL SERVICE
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Инфлуенсър маркетингът е едно от съвременните направления в 
маркетинга, което се използва от редица големи компании в световен 
мащаб. 
Започнал като експеримент, този вид маркетинг се оказва изключително 
ефективен за развитието на брандове от различни сфери.

Използването на подходящи лица, популярни в интернет пространството, 
ще помогне за популяризирането на бранда онлайн. Създадените от т.нар. 
инфлуенсъри материали биха могли да се използват 
за провеждане на кампания, както в YouTube, така и в другите социални 
канали.



Pay Per Click 
Реклама
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Реклама в Search мрежата на Google

Реклама, която се показва на страницата за резултати на търсачката на 
Google (още известна като SERP или Search Engine Results Page) има 
потенциала да привлече аудитория от хора, които търсят Вашите продукти 
или услуги. Същевременно обаче, платеният Search крие сериозни рискове, 
ако кампанията не е прецизно настроена и всекидневно оптимизирана. 

Достигане на тясно таргетирана аудитория в  
моменти,  когато активно се търсят продукт или 
услуга. 

Възможност за таргетиране по локация 

Филтриране на нежелан трафик чрез негативни 
ключови  думи и IP рестрикции /при нужда/. 

При правилно структуриране на кампанията и 
разумно разпределение на бюджета е възможно 
да се постигне над 90% дял на наличните 
импресии по зададените ключови думи. 

Позициониране на рекламното съдържание в 
топ 3 или т.нар. above the fold полета на първата 
страница от SERP  (Страницата с резултати)

Абсолютна прозрачност при следенето на 
дейностите  и текущия статус на профила Ви – 
разполагате с пълен достъп и профилът е Ваша 
собственост

Възможности:

Google Search



• Генериране на качествен трафик от      
   посетители към Вашия уебсайт; 

• Постигане на топ 3 позиции 

• Подобряване на имиджа на          
   компанията чрез рекламно 
   присъствие  в Google 

• Активното използване на платени 
   резултати, също така води и до 
   увеличаване  на органичния 
   (не- платен) трафик.

За Search кампаниите 
препоръчваме да се поддържа 
постоянна активност при брандове, 
продукти и услуги, които не следват 
строго дефинирана сезонност. 
По този начин не се наблюдават 
спадове в статистиката, дължащи 
се на по-дълги паузи и намалено на 
рекламните импресии след това.

Цели Продължителност Google Search



С повече от 2 милиона партньорски уебсайтове на издатели и много 
собствени като YouTube, Gmail и Android услуги на Google, GDN предлага 
множество начини за ангажиране и интеракция с вашите клиенти и 
фенове. Съобразено с бюджетната рамка и спецификите на Search/
Display мрежите за Google Ads реклама, а също така и с 6-месечния 
период на кампанията, препоръчваме усилията и финансовите ресурси 
да се съсредоточат единствено в дисплейна реклама с банери и текстови 
карета в GDN.

Реклама на най-голямата в света мрежа от 
издатели - дисплейната мрежа на Google / GDN / 

Google Display



GDN предлага различни модели на 
ангажираност за Вашата аудитория. 
Клиентите могат да виждат текст, 
изображения, видео или мултимедийни 
формати.

Рекламодателите могат да достигнат 
до своята аудитория контекстуално, 
използвайки ключови думи, 
теми и интереси, географско и 
демографско насочване. 
Освен това имаме възможност да 
изберем конкретни уебсайтове 
като управлявани разположения      
(т.нар. managed placements) за 
рекламите Ви. Същото важи и в 
обратната посока - ние можем 
да изключим определени 
уебсайтове,за които клиентите       
ни не желаят да се показват 
рекламата им.

Ангажираност Прецизност и точностGoogle Display



Провеждането на успешна кампания в дисплейната мрежа 
на Google Ads ще донесе много ползи, но най-вече: 

Увеличаване на популярността на марката (brand awareness);
Осигуряване на ангажираност на аудиторията; 
Изграждане на лоялност; 
Генериране на качествен трафик, който от своя страна води до 
реализации (регистрации/запитвания/телефонни обаждания/
продажби и т.н.) 

Цели

Продължителност 
Препоръчваме постоянна активност, която може да бъде 
и поддържаща в периоди, посочени от Вас. 
Съответно тук може да се рекламира и по-агресивно,                
на кампаниен принцип.

Google Display



Добрата практика препоръчва изграждането на т.нар. Remarketing кампании, 
целящи достигането на групи от потребители, които вече са посетили 
Вашия уебсайт, или дори конкретно дефинирани страници от домейна му.    
Remarketing-ът ни позволява да спечелим обратно всички тези потребители, 
които са посетили сайта ни и са извършили (или не са извършили) определени 
действия. Google описват тази услуга като “Winning on Second Chance”.

TrueView In-Stream все още е 
един от ниско конкурентните, но 
същевременно високоефективни 
канали за дигитален маркетинг, не 
само в България, но и в световен 
мащаб. Това се дължи основно на 
факта, че видео реклама могат да 
си позволят предимно големите 
брандове и това води до ниски 
цени на гледане (CPV).

Несъмнено едно от основните предимства 
на TrueView In-Stream формата е 
завишаването на brand awareness-а на 
Вашата компания чрез показването на 
красив и ангажиращ видеоматериал 
пред Вашата аудитория. В комбинация 
със Search  и Display кампаниите, както 
и другите рекламни канали като facebook 
и премиум медии, ще можете успешно да 
покриете един много съществен дял от 
българската аудитория, която отговаря на 
Вашия таргет.

Цена Популяризиране 
на бранда

Google Display 
Remarketing



Рекламa в Youtube
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Какво е  TrueView In-Stream?

TrueView In-Stream е рекламен формат, позволяващ 
представянето на видео клип преди зареждането на друг такъв. 
Потребителят е задължен да изгледа първите 5 секунди от 
рекламния клип, след което има опцията да пропусне видеото   
и да премине към това, което е искал да гледа първоначално. 

Заплащането става само тогава, когато потребител изгледа 
поне 30сек. от видеото или цялото видео (при клипове под 
30-секундна продължителност). 

Моделът на плащане се нарича CPV (Cost-per-View) и по 
същност наподобява добре познатия на всички рекламисти 

и рекламодатели CPC (Cost-per-Click) модел.

Рекламa в Youtube



Targeting and View rate.

Прецизно таргетиране по гео-локация, демографски показатели, 
интереси, теми, както и опция за внимателно селектиране и посочване 
на конкретни видео клипове на партньорски канали на YouTube 
(подобно на placements опцията за Google Display рекламата). 

YouTube видео рекламата може да бъде с конкретно дефиниран брой 
показвания на уникален потребител – т.нар. Frequency capping.  
Добрата практика препоръчва не повече от 2-3 показвания на ден.

Рекламa в Youtube



TrueView In-Stream все още е 
един от ниско конкурентните, но 
същевременно високоефективни 
канали за дигитален маркетинг, не 
само в България, но и в световен 
мащаб. Това се дължи основно на 
факта, че видео реклама могат да 
си позволят предимно големите 
брандове и това води до ниски 
цени на гледане (CPV).

Несъмнено едно от основните 
предимства на TrueView In-Stream 
формата е завишаването на brand 
awareness-а на Вашата компания чрез 
показването на красив и ангажиращ 
видеоматериал пред Вашата аудитория. 
В комбинация със Search  и Display 
кампаниите, както и другите рекламни 
канали като facebook и премиум медии, 
ще можете успешно да покриете един 
много съществен дял от българската 
аудитория, която отговаря на Вашия 
таргет.

Цена Популяризиране 
на бранда

Рекламa в Youtube



SEO 
(Search Engine Optimization)

FULL SERVICE
DIGITAL AGENCY



Представлява оптимизация за търсачки и се състои основно в 
популяризирането на съдържанието на Вашия сайт. 

Самото съдържание се прави по-лесно разбираемо за потребителите и 
търсачките, с което се постигат по-челни позиции по ключови думи.
ПРАВИ СЕ ONPAGE И OFFPAGE OПТИМИЗАЦИЯ.

SEO (Search Engine Optimization) 

ONPAGE 
- включва работа по самия сайт

•  Сематично ядро

•  Технически одит

•  Структура на сайта

•  Съдържание

•  Връзки и линкове

•  UX препоръки

OFFPAGE 
- включва работа извън сайта

•  Линкбилдинг

•  ПР материали

•  Социални сигнали

SEO



Целта е максимално добро позициониране  на един уебсайт в 
органичните резултати при търсене, което е от голямо значение,     
защото най-таргетираният Ви трафик идва точно от там.
По този начин достигате до повече потребители и по-голяма възможност 
да увеличите конверсиите си.

Каква е цената за постигането на такива резултати?

Цената зависи от конкуренцията, от броя на ключовите думи, които 
трябва да се оптимизират, от вашия бюджет за реклама, от времето за 
изпълнение и т.н. Поради тази причина подхождаме индивидуално към 
всеки клиент.

Ползите от това да оптимизирате сайта си? SEO



Online reputation management

FULL SERVICE
DIGITAL AGENCY

Репутацията на даден бранд в онлайн простанството е важен 
момент в една маркетингова стратегия. В дигиталната епоха 
потребителите все по-често търсят информация за даден продукт 
или услуга в интернет, което прави належащо подържането на 
добра онлайн репутация.



Медия планиране

FULL SERVICE
DIGITAL AGENCY

Медия планирането цели да установи най-точните 
медии, които да бъдат използвани за рекламните цели 
на дадена компания. Най-важната част от него е да се 
изработи успешна стратегия, благодарение на която 
да се покрие максимална част от желаната целева 
аудитория.



Програматик реклама

FULL SERVICE
DIGITAL AGENCY

Програматик рекламата носи на всички участници в рекламния пазар 
нови и доскоро недостъпни възможности. Чрез него рекламодателят 
може да насочи своята реклама към всяка точка на света, да я 
подменя лесно множество пъти, да я адаптира според устройството и 
поведението на потребителите, да обхване много широка аудитория. 
И най-важното, програматик рекламата осигурява най-различни 
опции за таргетиране - по съдържание, поведение на потребителите, 
устройство, локация. 

Програматик рекламата може да съкрати чувствително разходите 
за изпълнение на онлайн кампания и да повиши ефективността й.



Borislav Aytov
CEO

beshared.bg

Mobile: +359 878 788 469

ceo@beshared.bg

Благодарим Ви за вниманието!


