
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДДРЪЖКА 
НА БИЗНЕС ПРОФИЛ В
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ



Ползите от Instagram 

Резултати, свързани с употребата на технологиите в страната,
сочат, че Instagram е най-използваният комуникационен канал
в България за 2021 г. Същото важи за глобалното потребление.



 Около 500 милиона
публикуват сторита и постове

ежедневно

ЗАЩО?

Стилизираме профила Ви, за да
вдъхнови и заинтригува потребителя

да се обвърже с бранда.

КАКВО ПРАВИМ?

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ С
YOUTUBE И FACEBOOK. 

ТОП 3

Месечният брой на активните
потребители на платформата в цял

свят надвишава 1 милиард души

КОГО ТЪСИМ?



ПОДОБНО НА
FACEBOOK
Aлгоритъмът на Instagram
записва сигналите, които
всеки потребител подава,
взаимодействайки със
съдържание.

ЗА РАЗЛИКА ОТ FACEBOOK
В Instagram има видове съдържание, които могат да
достигнат до хора извън аудиторията на бранда.

този вид видео съдържание достига до хора, които
гледат и проявяват интерес към подобни теми

REELS

HASHTAGS

безценен инструмент за достигане до нови
потребители (всеки потребител, който следва
хаштаговете, може да намери бранда)
STORIES

съдържание, което привидно достига само до
последователите на даден профил, но правилно
поднесено, може да адресира много по-обемна
аудитория (може да бъде съхранено за повече от 24 ч, ако
аудиторията демонстрира интерес - като се добави в
Highlights);

TAGS
различни локации и/или хора допринасят за
разпространяване на поста (и същевременно профила на
бранда), достигайки до аудиториите на съответно
отбелязаните хора/места.



КАК ЕКИПЪТ НА 
IMPRESSARIO 
МОЖЕ ДА ВИ 
ПОМОГНЕ?

Опознаваме Вашата аудитория
Увеличаваме феновете на страниците Ви и ангажираността им
Анализираме конкуренцията и потенциалните партньори 
Предлагаме възможност за осъществяване на взаимополезно
партньорство с други брандове

АУДИТОРИЯ

Създаваме уникален дизайн и съдържание за страницата Ви
(консултирайки се с Вас и съобразявайки се с Вашите
предпочитания)

ДИЗАЙН

Създаваме маркетингова стратегия за достигане до идеалния
клиент
Прилагаме кросмедийна стратегия - сайт, Facebook и
партньорски канали 
Създаваме платени рекламни кампании (по преценка и
необходимост - цената на рекламите се заплаща отделно
според тарифите на съответната социална мрежа)
Организираме игри и промоции

СТРАТЕГИЯ И КАМПАНИИ

Предоставяме периодичен отчет на постигнатите резултати според
съответния план

ОТЧЕТ



2 000 лв.

3 МЕСЕЦА

3 800 лв.

6 МЕСЕЦА

7 500 лв.

1 ГОДИНА

ЦЕНИ НА АБОНАМЕНТНИТЕ ПЛАНОВЕ
В ЛВ, БЕЗ ДДС

*опция за паралелна поддръжка на Twitter и TikTok страница по договаряне за съответния период на 
абонамента



ЗА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ,
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 

 

impressarioglobal@gmail.com
E-MAIL:

(+359) 889 966 989
ТЕЛ:

https://www.facebook.com/Impressarioglobal
FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Impressarioglobal

