
Успешни маркетинг похвати в LinkedIn. 
Как да се позиционираме правилно.



ТЕМИ:

❑ Защо LinkedIn е най-мощната социална платформа за B2B

❑ Маркeтинг похвати, които да използвате, за да се позиционирате правилно

❑ Актуални съвети, които ще ви помогнат да използвате LinkedIn по успешен начин



o 10 години се занимавам с онлайн маркетинг и реклама
o 2011 първи онлайн бизнес
o 2016 година Дигитална агенция Flexica
o От 2017г. до сега съм провел +20 фирмени обучения и консултации на тема 

LinkedIn с +200 участници и курсисти
o LinkedIn Master Class– 2018г. Интер Експо Център
o LinkedIn маркетинг и реклама обучение – 2020г. Beyond Academy

Довериха ни се:



“LinkedIn не е най-голямата социална мрежа.
Но това е една от най-ефективните и печеливши 
платформи за правене на бизнес.

NEIL PATEL



“LinkedIn се трансформира толкова много, като платформа. 
Преди години LinkedIn беше просто за търсещите работа. 
Сега това е платформа за съдържание и правене на бизнес.

GARY VAYNERCHUK

https://www.garyvaynerchuk.com/


• Над 660+ милиона потребители в над 200 държави
• 75% в мрежата са мениджъри, взимащи решения
• Над 30+ милиона представени компании
• 40% от потребителите посещатват LinkedIn всеки ден
• 10 милиона C-level директори
• 11 милиона B2B инфлуенсъри
• Най-бързо растящата социална мрежа в момента
• В България в мрежата са  +700 000 потребители





Let me call my buddy, he’s an 
expert at ………



Забавление

Комуникация с приятели

Да подобрят финансовия си статус

Да се учат от лидери и експерти

Да управляват по-добре живота си

Да станат по-добри професионалисти

Търсят нови професионални и бизнес възможности

Потребителско поведение в социалните платформи.

Потребителите в  LinkedIn имат за цел да постигнат професионалните си бизнес цели, 
не просто да се забавляват. 



22% 

Платформата, на която потребителите имат най-голямо доверие



Платформи, към която 
имате доверие за 
личните си данни?

Платформи, в които 
най-малко бихме 
видяли лъжливо 
съдържание и спам

Платформи, където се 
чувствате най-защитени, 
когато поствате?

Платформи, които 
имат най-досадните 
реклами?



22% 

AЛГОРИТЪМ:

Симбиоза между алгоритъм на търсачка и социална мрежа



AЛГОРИТЪМ:

1-во ниво / попълнен профил :

1) Ключови думи, отнасящи се за Вас и Вашия бизнес
2) About me – максимално подробно попълнена
3) Попълнете ключови думи и във Вашия Work experience
4) Снимка и Background снимка
5) Поне 5 Skills & Endorsements
6) Образование
7) Connections & followers – минимум 100
8) Постижения
9) Награди
10) Сертификати
11) Препоръки



AЛГОРИТЪМ:

2- ро ниво/ социални сигнали:

1) Активност – постове, съдържание, коментари, хaресвания
2) Постоянство – препоръчва се 1 пост на ден.
3) Участия в групи
4) Създаване на видео съдържание.



22% 

Дръжте се професионално!

LinkedIn e мрежа на професионалистите и трябва да спазваме професионален тон в 
комуникацията си.



LINKEDIN СНИМКИ:

Винаги използвайте Background снимка за допълнително послание.



22% 

LINKEDIN СНИМКИ:



Запомнете*
Това е първото нещо, което потребителите виждат

3 стъпков модел:

- На кого помагате?
- Какъв проблем може да решите?
- Как точно го решавате?

LINKEDIN HEADLINE:



22% 

COMPANY PAGE:

Предимства:

✓ Утвърждава Вашата страница и доверието към Вашия продукт/услуга
✓ Добър сигнал за алгоритъма на LinkedIn
✓ Повишава доверието към Вас
✓ Възможност да правите реклама
✓ Възможност да споделяте и създавате съдържание в още един канал



22% 

COMPANY PAGE:

Добре оптимизираните страници имат 30% повече гледания.

Първо, ще трябва да настроите своята страница и да попълните „About“ секцията.
Тази стъпка е от решаващо значение, защото тя установява доверието на вашия бизнес в онлайн 
общността.



22% 

COMPANY PAGE:

Попълване на About секция:

Задайте си тези ключови въпроси, когато пишете описанието на вашата организация:

✓ Мисия:  Каква е основната мисия на компанията?
✓ Стойност: Каква стойност давате? Как помагате?
✓ Позициониране: Какво прави вашата компания различна?
✓ Продукти / Услуги: Как помагат вашите продукти или услуги?



22% 

COMPANY PAGE:

Увеличете своите последователи!

В LinkedIn е установено, че когато страниците спечелят над 150 последователи, тяхната възможност за 
растеж става внушителна. 



22% 

LINKEDIN GROUPS:

Предимства:

✓ Нови възможности за намиране на клиенти
✓ Възможност да разпространявате повече от Вашето съдържание
✓ Възможност да сегментирате Вашите потенциални клиенти
✓ Общи интереси с Вашите потенциални клиенти
✓ Възможност да се утвърдите като професионалист
✓ Следите новини и трендове
✓ В България имате шанс да създадете нови групи във вашата област



ЗАЩО ВИ Е НУЖНА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ 
ЗА LINKEDIN?

✓ LinkedIn маркетинг стратегията Ви е нужна, за да увеличите максимално ползите от присъствието си 
в мрежата.

✓ Включването на Linkedin, като част от Вашата маркетингова стратегия, Ви позволява по-силни 
партньорства, популяризира продукта/услугата Ви, води до генериране на продажби.



✓ 9 милиарда седмични импресии

✓ 15х повече показвания на съдържание, 
което не е свързано с позиции за работа

✓ 57% от гледащите съдържанието са на 
мобилни устройства

✓ 45 мин. средно прекарано време в 
мрежата на потребител за месец

Само 3 милиона от потребителите споделят редовно съдържание!!!



LINKEDIN МАРКЕТИНГ:

Постоянството в публикуването на страницата Ви е от ключово значение за
печелене на нови и запазване на настоящите Ви последователи.

LinkedIn

Страниците, които публикуват ежедневно, получават 2x ангажираност от
потребителите.



LINKEDIN МАРКЕТИНГ:

Ключът към видимостта на LinkedIn е ангажираността към Вашите публикации.

Comments
Shares
Likes
Reactions

Екипът на LinkedIn обръща внимание на„скоростта“. Колкото по-бързо получите ангажиране с Вашите 
публикации, толкова повече видимост ще имате.  Алгоритъмът ще даде предимство на Вашето 
съдържание във фийда на потребителите. 



LINKEDIN МАРКЕТИНГ:

Не го използвайте като канал за популяризиране на съдържание в други канали

LinkedIn няма да дадат видимост на съдържанието Ви, ако популяризирате блога си или други мрежи.

Необходимо е да изградите доверие с алгоритъма, като създавате съдържание специално за LinkedIn 
(известен още като „native content “)

След като изградите авторитет, можете да слагате връзки към други места, но това отнема време, преди 
да имате успех.

Хак – сложете линк в коментар под поста!



LINKEDIN МАРКЕТИНГ:

Articles или posts?

Данните показват, че публикациите получават много повече видимост във фийда от статиите.

Статиите са по-добри за “ever green” съдържание с дълга форма (например ръководства за нещо). 
Също така много добре работят за големите инфлуенсъри.  Дори се класират в търсенето с Google, 
така че мислeте за тях повече, като алтернативна платформа за публикуване на блог съдържание.

В момента публикациите са по-добри за микро съдържание.



LINKEDIN МАРКЕТИНГ:



ВИДЕО В LINKEDIN:

▪ 3 от 4 ръководители гледат видеоклипове, 

свързани с работата всяка седмица (Forbes)

▪ Повече от 50% от клиентите искат да гледат
видеоклипове от брандовете (HubSpot)

▪ 59% предпочитат да гледат видео по дадена тема, 

а не да четат по нея (Forbes)



ВИДЕО ФОРМАТИ В LINKEDIN:

LinkedIn native video:

„Native video“ е видео, което се качва директно в
LinkedIn или се създава на самата платформа. Имат
Auto Play привличащо вниманието.

Показателите показват, че имат 10 пъти
повече споделяния и гледания



ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Обикновено изображенията водят до 2 пъти по-висока
честота на коментари. Статистиките показват, че колажи
с изображения (3-4 изображения в един пост) се
представят по-добре.

LinkedIn photo share:1200 x 1200 най-добре за десктоп,1200 x 627 за
мобилен телефон.



СЪВЕТИ:

Разделяйте на теми.

Твърде много автори често опитват да поберат много информация в една публикация. 

Вместо това, раздробявайте информацията на теми и публикувайте повече неща през
семицата.



СЪВЕТИ:

Пишете кратко.

Говорете конкретно. Използвайте точки (bullet points) винаги, когато е възможно, за да
разделяте съдържанието си и да го правите още по-разбираемо.



СЪВЕТИ:

Направете го визуално.

Потребителите обръщат внимание в последните години на публикациите, илюстрирани с големи
снимки или на изцяло снимковото съдържание. Използвайте видеоклипове и инфографики. Това ще
направи материалите ви полезни и бързи за разбиране. Ще стимулира споделянето им в мрежата.



СЪВЕТИ:

Ревизирайте. Съживявайте старо съдържание.

Ако откривате, че сте блокирани от липса на вдъхновение, разгледайте интересни неща, които се
разпространявали по-рано. Вижте дали темите не може да се разпространят отново, но
съживени и ревизирани от гледна точка на деня. Друг вариант е да вземате по-дълги публикации
от миналото и да ги разделяте на няколко подробни информации. Или пък да препрочитате стара
тема и да я илюстрирате в информационна графика. Така ще създадете нещо ново и ще се
асоциирате с темите, провокиращи интерес. 



СЪВЕТИ:

✓ E-books

✓ Case studies

✓ Infographics

✓ Podcasts



СЪВЕТИ:

Нямам време за измисляне на постове

Нямам хора, които да разбират от писане на съдържание

Не съм добър в това да измислям съдържание



СЪВЕТИ:

Един „Хак“ за тези хора!



СЪВЕТИ:

“RESHARE”

https://flipboard.com/

https://flipboard.com/


Любомир Кабакчиев

0896 661 552

info@flexica.bg

https:www.flexica.bg

Контакти:


