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✓ Основател на Маркадемикс

✓ Специалист по:

• Изграждането на рекламни стратегии за 

онлайн магазини

• Управление на рекламни кампании

• Стратегическо развитие на брандове



Но преди да започнем



Media buying:

✓ Рекламна структура

✓ Типове оптимизации

✓ Бюджетиране

✓ Аудитории специфични за платформата

✓ Всички останали специфики

на използваната платофрма

Non-media buying:

✓ Тип съдържание 

✓ Оферта

✓ Unique selling proposition

✓ Бранд послания

✓ UX/UI 

✓ За повече няма място в презентацията 



Налинчни материали и
платформи

Активи:

✓ Аудитории, които са купували досега

✓ Аудитороии, които са проявявали 

интерес, но все още не са купували

✓ Email лист 

✓ Конкурентните предимства

Приложение:

✓ В кои платформи да рекламирам?

✓ На кои аудитории да рекламирам?

✓ Как да привлека обратно досегашните 

клиенти? 

✓ Как да привлека хората, които все още 

се чудят?

✓ Как да привлека хората, които не са 

чували за нас





Създаване на или
кампания само за

1. Създавате кампания за досегашните ви клиенти

2. За целта се използват аудитории, които pixel-ът е отчел, че са направили 

поръчка или са част от имейл списъка с клиенти

3. Носят много висок ROAS и увеличават Lifetime value-то на клиентите

4. Задължително трябва да бъдат изключени от останалите Ad Set-ове





преди началото
на сезона

1. Събиране на email лист преди началото на новия сезон

2. Създаване на custom аудитория, с потребители, които са си въвели имейла

3. Таргетиране на затопления вече email list





Без



1. Конкретно таргетиране на аудиториите, които са проявили интерес, но все 

още не са направили поръчка (и не са част от динамичния ретаргетинг)

2. Те имат конкретни причини все още да не са го направили – липса на 

убеждаване, доверие или интерес към досегашните продукти







реклами за
магазини с над продукта

1. По-ниска цена на клик

2. Фокусът не отива само върху един продукт или категория продукти

3. Потребителят отива директно на продуктова страница





Разделяне на ретаргетинга на
части

След като потребителите посетят продуктова страница, но не направят 

поръчка, ретаргетинга им може да бъде разделен на части. На определен 

период от време да получават точно определен тип реклами, зададени от нас. 



Обикновен ретаргетинг
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