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За какво ще говорим днес?

1. Съставни части на успешните онлайн бизнеси - Media buying vs Non-media buying

2. Елементи на Facebook рекламите и индикатори за диагностициране

3. Най-често срещани проблеми и как се решават

4. Примери за позитивни и негативни промени

5. Бонус (ако остане време): Формула за изчисления
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1. Съставни части на успешните онлайн бизнеси 

Media buying

● Рекламна структура
● Типове оптимизации
● Бюджетиране
● Аудитории специфични за 

платформата
● Всички останали специфики на 

използваната платформа
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Non-Media buying

● Тип съдържание / creative 
● Оферта
● Unique selling proposition
● Разпознаваемост и стойност на бранда
● UX/UI и CRO 



2.1 Елементи на Facebook 
рекламите
1. Страница, от която се 

рекламира
2. Основен текст
3. Изображение/видео
4. Headline
5. Описание
6. Call to action
7. Landing page
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2.2 Индикатори за диагностициране

● Link click-through rate на 
рекламите

● Cost per link click
● CPM (Cost per 1000 

impressions)
● Add to cart rate %
● Conversion rate %
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● ROAS
● AOV (Average order value)
● Returning customer rate 



2.2 Индикатори за диагностициране

● Link click-through rate на 
рекламите

● Cost per link click
● CPM (Cost per 1000 

impressions)
● Add to cart rate %
● Conversion rate %
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● ROAS
● AOV (Average order value)
● Returning customer rate 

3. Най-често 
срещани 
проблеми и как 
се решават?



3.1 Нисък Link click-through rate на рекламите

Основни проблеми

● Води до поскъпване на трафика
● По-бавно събиране на данни
● Лош индикатор за алгоритмите на 

Facebook
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Възможни причини и решения:

● Визуална част - непривлекателна 
реклама

● Преекспониране на една и съща 
реклама

● Грешен подбор на аудитория



3.2 Нормален CTR, но Нисък Add to cart rate %

Основни проблеми

● Води до много скъпи продажби
● Лош индикатор за алгоритмите на 

Facebook
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Възможни причини и решения:

● Слаб интерес на потребителите, 
породен от:
- несъответствие между посланията на 
рекламата и UX-а на уеб сайта

● Грешен маркетинг подход - твърде 
кратка рекламна фуния

● Грешна аудитория
● Грешна оптимизация на рекламите 



3.3 Нормален CTR и ATC rate, но нисък Conversion rate %

Основни проблеми

● Води до много скъпи продажби
● Лош индикатор за алгоритмите на 

Facebook
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Възможни причини и решения:

● Сложен checkout процес
● Липса на причина за завършване на 

поръчката моментално
● Грешна оптимизация на рекламите



3.4 Добри резултати в първите дни и рязък спад след това

Основни проблеми

● Непредсказуемост
● Липса на възможност за увеличаване 

на рекламните бюджети
● Ограничава цялостното развитие на 

рекламите и магазина
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Възможни причини и решения:

● Грешна рекламна структура - липса на 
отделни реклами за напълно нови 
аудитории

● Малък брой рекламни варианти
● Липса на разнообразие в акаунта



3.5 CPM (цена на рекламиране) над х2 нормата за даден пазар

Основни проблеми

● Невъзможност за реализиране на 
адекватни печалби
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Възможни причини и решения:

● Ниско качество на рекламите
● Липса на репутация 
● Рекламиране на продукти с лоша 

репутация за Facebook
● Нисък quality score на страницата
● Използване на уебсайт платформа, 

която има по-голям шанс да бъде 
ползвана за fraud 



Примери за позитивни разлики - CTR със смяна на 
аудиторията - ПРЕДИ:
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Примери за позитивни разлики - CTR със смяна на 
аудиторията - СЛЕД: 
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Примери за позитивни разлики - CTR със смяна на 
рекламния вариант- ПРЕДИ:
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Примери за позитивни разлики - CTR със смяна на 
рекламния вариант- СЛЕД:
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Пример за негативни резултати - промяна на 
структурата - ПРЕДИ: 

16



Пример за негативни резултати - промяна на 
структурата - СЛЕД: 
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Формула за изчисления на потенциални резултати
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Основни показатели

● CPM (cost per 1000 Impressions)
● Link CTR
● CPC (Cost per link click)
● Cost per 100 clicks
● Conversion rate
● Cost per purchase
● AOV
● Profit margin
● Breakeven ROAS



Формула за изчисления на потенциални резултати
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Основни показатели - примерни данни

● CPM (cost per 1000 Impressions) - $2.00
● Link CTR - 1.5%
● CPC (Cost per link click) - CPM/CTR = $0.133
● Cost per 100 clicks = 100xCPC = $13.3
● Conversion rate - 2.00%
● Cost per purchase = Cost per 100 click / conversion rate = $6.65
● AOV = $50
● Profit margin = 100%
● Breakeven ROAS = 2.00 ->$25 cost per purchase
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