Модул
ду 5:
5: Маркетинг
р
на
здравословни храни

МАРКЕТИНГ

Този модул разглежда как Вашият маркетинг може да спечели поголям пазарен дял въз основа на маркетингово послание с фокус
върху здравето.
Модулът съдържа иновативни техники и маркетинг стратегии, които ще
Ви помогнат Вашите послания д
да д
достигнат д
до клиентите по найефективен начин и да ги превърнете в лоялни последователи и
потребители на здравословни храни!

ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ХРАНИТЕ
ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ УСПЕШНИЯ МАРКЕТИНГ Е ДА СПАЗВАМЕ
ПРАВИЛАТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Основно правило
р
за етикетите е, че те не трябва
р
да подвеждат потребителя!
Върху етикетите трябва да са посочени
наименование на храната; състав; нетно
количество на храната; срок на годност;
производител; страна на произход или място на
произход; указания за употреба; хранителна
стойност и др.

МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
ВСИЧКИ МАЛКИ ФИРМИ В БИЗНЕСА С ХРАНИ

Вие знаете,
знаете че основните Ви предизвикателства
включват:
• Разходи за изграждане на марката/бранда
• Липса на опит в маркетинга и финанси или и
двете
• Необходимост да се информира потребителят
за предимствата на продукта
р
на най-подходящите
д д щ
канали за
• Намиране
дистрибуция

МАРКЕТИНГ НА ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА
– ПЕЧЕЛИВША СТРАТЕГИЯ. ЗАЩО
ЗАЩО?
?
Nielsen’s 2015 Global Health & Wellness Survey
През
р 2015 г. Nielsen публикува
у
у доклад с резултати
р у
от он-лайн
проучване за здравето и благополучието
Анкетирани са над 30,000 участника. От тях:
– 88% са готови да плащат повече за здравословни храни
– 76% са готови да платят повече за храна, която ясно
комуникира здравословните си предимства: без ГМО, без
изкуствени оцветители и аромати, обозначени
б
като
натурални;
– потребителите предпочитат функционални храни: с високо
съдържание
на
фибри
(36%),
протеини
(32%),
пълнозърнести (30%) или обогатени с калций (30%),
витамини ((30%)) или минерали
р
((29%);
)
– 79% активно търсят здравословни храни, за да се
предпазят от заболявания като затлъстяване, диабет, висок
холестерол, хипертония и други

ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ НАЧАЛО!
КАКВО Е МАРКЕТИНГ?
МАРКЕТИНГ?
Дефиницията






за

маркетинг

се

вписва

в

две

основни

категори:

класическа, по-тясна дефиниция "извършване на бизнес дейности, които
насочват потока от стоки и услуги от производителя към потребителя или друго
лице,
ц , което ги използва" или "процес
р ц
в обществото,
щ
, в който структурата
ру ур
на
търсене на стопански стоки и услуги е предвидена и задоволена чрез
концепция, промоция и физическа дистрибуция на такива стоки и услуги".
по-обширна
по
обширна дефиниция, възприета от Американската Маркетинг Асоциация
(АМА) през 1985 година: "Маркетингът е процес на планиране и изпълнение на
концепция, ценообразуване, промоция и дистрибуция на идеи, стоки и услуги,
за д
да се създаде
д д р
размяна,, която задоволява
д
индивидуални
д
ду
и организационни
р
ц
цели".
според последното определение на AMA (м. юли 2013 г.) маркетингът е
организационна
р
ц
функция
фу
ц и съвкупност
у
от процеси
р ц
за създаване,
д
, комуникиране
у
р
и предоставяне на стойност за потребителите за управление на
взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелстват
р
и всички свързани
р
с нея страни.
р
организацията

КАКВО Е МАРКЕТИНГ?
МАРКЕТИНГ?
Какво е маркетингът?
р
За нас маркетингът е
като домакинската работа ‐
никога не свършва!
Нашият топ съвет
Не възприемайте маркетинга като още една функция в
бизнеса! Подходете към него, като начин да правите
бизнес!
Бъдете различни и последователни!

ОПОЗНАЙТЕ СВОИТЕ КЛИЕНТИ!
• От решаващо значение е да разберете коя е Вашата целева
група и след това погледнете света от нейната гледна
точка - какви здравни проблеми има, как Вашият продукт ще
"реши" нейните проблеми?
• Вие трябва задълбочено да познавате хората, които искате
да достигнете, за да ги мотивирате да станат Ваши клиенти.
• Съобразете Вашите послания с целевата група.
група
• Задайте си следните въпроси:
„Какво
Какво искат? Какъв проблем имат,
имат който аз мога да реша?
реша?“
„От какво се интересуват? Какво не харесват?“
„От кои сайтове се интересуват?“
р у
• Когато е определена целевата група, можете да реализирате
успешен маркетинг.

КАКЪВ ПОДХОД ИЗПОЛЗВАТЕ В
МАРКЕТИНГА?
Знаете ли, че хората не „купуват“ просто един продукт?
Те „купуват" концепция - какво този продукт ще направи
за тях или с какво ще им помогне да направят нещо за
себе си.
си
Например:
• Хората, които са с наднормено тегло не се присъединяват
към клубове за отслабване само, за да се срещат. Те
„купуват"" концепцията за нов, строен, щастлив и успешен
„Аз“.
• Истинската храна няма съставки,
съставки тя е „съставките
съставките“.

МАРКЕТИНГЪТ ТРЯБВА ДА “ГОВОРИ”
Вашият маркетинг трябва да “разказва” на потребителя за
характеристиките и предимствата на продукта.
•

•

•

Характеристики. Те описват какво предлагат продуктът или
услугата. Те са много ефективни в маркетинга на
здравословната храна, тъй като клиентите харесват и дори
очакват да видят спецификите на това,
това което консумират чрез
продукта Ви, напр. брой калории, хранителни свойства, ползи
за здравето и др.
Предимства Предимствата превръщат характеристиките на
Предимства.
продукта в решение, което намира отговор на даден
потребителски проблем. Решаването на потребителски
проблем
б
е един от най-добрите
й б
начини да откриете печеливша
бизнес идея.
Поставете основите… Как да р
разграничите
р
Вашия бизнес?
Използването на достъпен език и визуално въздействие са
мощен инструмент.

ПОЛЗИТЕ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ!
ЗНАЧЕНИЕ!
• Популяризирането на ползите от продукта Ви може
да насърчи потребителите да вземат решения за
покупка на здравословни храни, независимо от повисоките цени.
ц
• Чрез подчертаване на ползите, маркетингът Ви
поддържа това възприятие у потребителите и може
да доведе до повече продажби.
Какви проблеми
р
продукт?

на

потребителите
р

решава
р

Вашият

ХАРАКТЕРИСТИКИ & ПОЛЗИ
Част от посланието Ви…
Например:
Характеристики
Напр. “напълно
рециклируема опаковка”,
“висококачествени
съставки”
съставки

Ползи
Напр. “намалява
Н
“
вредното влияние върху
околната среда”, “Малко
вкус от лукса”

+

Стойност на
бранда
Напр. “Безвреден за
околната среда”,
“първокласен”



Идентичност на бранда
Комуникира набор от
асоциации, отразяващи
характеристиките, ползите
и ценностите на бранда

УПРАЖНЕНИЕ
Моля, посочете 5 характеристики и 5 ползи на
продукта Ви с акцент върху здравето,
здравето хранителната
стойност, околната среда и др.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)
2)
3)
4)
5)

ПОЛЗИ
1)
2)
3)
4)
5)

Те са в основата на маркетинг посланието на Вашата
здравословна храна. Използвайте ги върху опаковките, на
сайта, съобщения до пресата, рекламни материали и др.

УСПЕШНИЯТ МАРКЕТИНГ ЗАПОЧВА ОТ
СИЛНИЯ БРАНД
Д

“Силният бранд е основан на
велика история.”
I Rowden,
Ian
R d
Г
Главен
М
Маркетинг
Д
Директор,
Vi i Group
Virgin
G

УСПЕШНИЯТ МАРКЕТИНГ ЗАПОЧВА
ОТ СИЛНИЯ БРАНД
Успешният маркетинг започва със силен
бранд (особено се отнася за здравословна
храна)
• Вашият
В
б
бранд
е актив и трябва
б да бъде
б
третиран, като
такъв. Той е много повече от едно име, той трябва да
породи емоционална връзка с потребителя и да остане
в съзнанието му.
• Брандът
р
вдъхва доверие
р у потребителя.
р
Той трябва да докаже своите
предимства. Напр., защо моят продукт
е по-добър
б от конкурентния?
?
ЕДНО
Д
ЯЙЦЕ,
Ц , ПРОСТО ЯЙЦЕ
Ц ЛИ Е?

УСПЕШНИЯТ МАРКЕТИНГ ЗАПОЧВА ОТ СИЛНИЯ
БРАНД
Д
Примери за брандове, които правят продуктите
разпознаваеми за потребителя
потребителя. Вложете усилия в
създаването на Вашия бранд. Например, присъствието
на думата „HAPPY“ в бранда засилва въздействието
му.

Открийте разликата в двата бранда!
Кой е по-въздействащ?

УСПЕШНИЯТ МАРКЕТИНГ ЗАПОЧВА
ОТ СИЛНИЯ БРАНД
Има финансов смисъл да създадете силен
бранд.
бранд
Потребители, лоялни към бранда.
Те са по-малко чувствителни към цената.
Осигуряват увеличаване на приходите от продажби.
Стават застъпници
ц на бранда
р д –р
разказват на дру
другите за
Вас.
Те са Вашите клиенти за много време напред.

КАЗУС ЗА БРАНД
БРАНД: БЕЛЛА
Качеството и безопасността на храните са водещи за
„Белла”.. Произвеждат готов продукт с гарантирано
„Белла
качество, съобразен с очакванията на потребителите.
Основен принцип на компанията е внедряването на
новости в производството
р
д
на храни
р
и задоволяване
д
на
търсенето на клиентите на местни и чужди пазари.
ПРОДУКТИ: богата гама от тестени, месни и млечни
продукти; замразени зеленчуци.
ХАРАКТЕРИСТИКА: произвеждат продукти без ГМО,
без хидрогенирани мазнини; постъпващите суровини
са от регламентирани доставчици, гарантиращи
произхода и чистотата им.
ПРЕДИМСТВА: по-добри продукти на по-добри цени
З повече информация:
За
ф
htt //
http://www.bella.bg/
b ll b /

КАЗУС ЗА БРАНД
БРАНД: TERTER
TERTER е марка висококачествени български
продукти от истинско мляко, която възражда
автентичния български вкус и вековните ни
традиции и по интригуващ начин ги внася в
ежедневието ни. Традиционни български млечни
продукти с най
най-високо
високо качество от пълномаслено
мляко, по автентична рецепта и технология.
ПРОДУКТИ: бяло сирене в саламура от краве, овче
и козе мляко и кашкавал.
ХАРАКТЕРИСТИКА: високо качество и класически
вкус на продуктите, приготвени от натураллни
продукти; без консерванти и изкуствени оцветители;
не съдържат растителни мазнини,
мазнини сухо мляко и
протеинови концентрати.
ПРЕДИМСТВА: висококачествени млечни продукти
с грижа за здравето.
За повече информация:
http://www.tertercheese.com/

КАЗУС ЗА БРАНД
БРАНД: HIRO на Roisin Hogan, Ирландия
HIRO означава изобилен и щедър на
японски Roisin Hogan избира HIRO,
японски.
HIRO
защото е убедена, че това олицетворява
бранда й.
ПРОДУКТИ: гама ястия от азиатски
спагети, произведени от брашно на
азиатския зеленчук конджак (дяволски
език).
ХАРАКТЕРИСТИКА: Hiro е с ниско
съдържание на захари, без мазнини, без
въглехидрати и пресни.
ПРЕДИМСТВА: “HIRO
HIRO
истински здравословни!

Noodles”
Noodles

са

За повече информация: www.hirobyroisin.com/

КАЗУС ЗА БРАНД
КАК ROISIN КОМУНИКИРА
БРАНДА
Д ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обърнете специално внимание на съчетанието от
думи и стил, за да подчертаете характеристиките и
предимствата на продукта.
у

ЗА HIRO
“HIRO by Rosin” е нова група
продукти които са вкусни,
продукти,
вкусни пресни,
пресни
непреработени
и
удобни
за
консумация. Винаги здравословни,
хранителни и с малко калории.
Един истински здравословен HIRO!

КАЗУС ЗА БРАНД
Важно е да разкажете за човека, който
стои зад бранда
Roisin Hogan е предприемач, който обича
добрата храна, но в същото време да
изглежда
д
добре
д
р
и д
да се чувства
у
страхотно, без страх от кантара.
р
милиони
Roisin се състезава пред
зрители в «Стажантът» на BBC1,
популярно UK телевизионно шоу за
предприемачи.
Нейната личност и история са в основата
на бранда. Стилът, който тя използва в
маркетинговите материали е страстен и
емоционален.

Урокът?
Успешният брадн е този,
който представя
р д
емоционално автентични
истории, за да се отличи.

ЕДНООБРАЗИЕ
• Вашето предизвикателство е да се отличите от
другите и с какво сте по-добри
по добри от другите във
Вашия сектор.
• Защо заслужавате да имате повече клиенти?
• Сега не е достатъчно да се конкурирате с цена или
продукт. Днес потребителите търсят нещо повече.
Те търсят съдържание и често пазаруват, водени от
емоцията.
• Това означава, че Вие трябва да създадете
запомнящо се ПОСЛАНИЕ (бранд история), което е
по-силно от това, което всъщност продавате.

КАКВО Е ИСТОРИЯ НА БРАНДА И ЗАЩО
СЕ НУЖДАЕМ
Д
ОТ НЕЯ?
НЕЯ?
•

•

Това е съчетание от Вашето минало, действия, състояния, мирогледи,
социални взаимоотношения, довело до това, което сте днес. Историята
на Вашия бранд е това,
това което Ви вълнува (в случая здравословната
храна), бизнес културата Ви (в този случай етиката за бизнеса Ви –
околната среда и др.), как продуктът Ви подобрява живота на хората и
защо продуктът Ви си струва да бъде забелязан.
забелязан
Често силните марки имат човешки черти, с които Вашите цели могат да
се идентифицират. Те имат силен емоционален контекст. Вие искате
Вашите целеви потребители да мислят “той/тя
той/тя е като мен
мен” или “и
и аз
мисля така”.

КАКВО Е ИСТОРИЯ НА БРАНДА И ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ
НЕЯ?
НЕЯ
?
•

Историята Ви не е само това, което
разказвате на хората, тя е това, което
те разбират
б
за Вас
В
от посланията,
които
изпращате
чрез
бранда.
Историята му е една завършена
картина
от
факти
факти,
чувства
и
интерпретации,
всичко,
което
правите, всеки елемент от продукта,
бизнеса или марката,
р
от съставките,
които използвате, от начина на
приготвяне
и
представяне
на
продукта,
опаковката
и
дори
дистрибуцията.
б
В
Всичко
това е част от
историята и всеки елемент от нея
трябва да отразява истината за
бранда пред потребителите.
потребителите
Повече информация за истории на марка на: http://thestoryoftelling.com/brand-story-services/

ВАШАТА ИСТОРИЯ НА БРАНДА
Елементите, с които да създадете и разкажете Вашата история…
• Започнете с Вашата лична история: как сте стартирали, как сте
направили избора,
б
има ли други участници в нея?
?
• Вашата история за емоционалното Ви увлечение: какво
обичате и защо обичате това, което правите?
• Персоналните истории: как хората могат да разпознаят Вашия
бранд, опитът на клиента или подходът Ви към работата?
• История
р за потребителя:
р
какво казват клиентите Ви за Вас?
• История на служителите: как служителите обясняват системата
на работа, как се чувстват и каква е бизнес културата.
Веднъж създали историята си, споделете същото на опаковката;
уеб страницата; в рекламните материали; видео материали; чрез
ел. поща, която изпращате; на спонсорирани от Вас събития и
събития в които участвате - с една дума:
събития,
НАВСЯКЪДЕ!

УПРАЖНЕНИЕ
Създайте Вашата история!
Това упражнение ще Ви
помогне да разработите
много
силен маркетингов
материал, който може да
използвате в
цялостната маркетингова
стратегия.
стратегия

НЯКОИ ИНТЕРЕСНИ ИМЕНА НА БРАНДОВЕ,
КОИТО СЕ ОТКРОЯВАТ

Забележете!
Категорията на
здравословните
напитки е много
добра в брандирането
и опаковането.

НЯКОИ ИНТЕРЕСНИ ИМЕНА НА БРАНДОВЕ,
КОИТО СЕ ОТКРОЯВАТ
Pureаrth (чиста земя) имат интересен подход към
индивидуални имена на напитки

пълен с
изненади
изгрев

готов за
игра
обяд

отвъд
Луната
следобяд

Чувството
е прекрасно
късно през
нощта

по всяко
време
се
забавлявам

НЯКОИ ИНТЕРЕСНИ ИМЕНА НА БРАНДОВЕ, КОИТО СЕ
ОТКРОЯВАТ

Skinny Chef /
”Слабичкият готвач”
сос за супер храна

НЯКОИ ИНТЕРЕСНИ ИМЕНА НА БРАНДОВЕ, КОИТО СЕ
ОТКРОЯВАТ

Брандът
Fitfuel

Fitfuel е създаден от
преплитането на три области,
по които сме особено
б
запалени:
ХРАНА, СПОРТ & ЗДРАВЕ

ПРЕВЪЗХОДЕН АВТЕНТИЧЕН МЛЕЧЕН
СЛАДОЛЕД
С добавен суроватъчен протеин, който спомага
за възстановяване и повишаване на мускулната
активност.

СЪВЕТИ КАК ДА БЪДЕМ РАЗПОЗНАВАЕМИ
•

Трябва да
продавате
Вашата
индивидуалност
– пишете на
разбираем за
обикновените
р език.
хора

•

Премахнете
жаргона.
Правете кратки
изречения.
Добавете нотка
на хумор.
хумор
Звучете като
реален човек!

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ПОСЛАНИЕТО
 Бъдете ясни във Вашето “Уникално маркетингово
послание” ((УМП).
) Това е ф
факторът,
р , който отличава
един продукт или услуга и го прави по-добър от този
на конкуренцията.
 Ако не можете да определите, обясните или подчертаете
това, което прави Вашият продукт/услуга уникален, в
сравнение с този на конкурентите, няма да можете да
насочите правилно маркетинговата си стратегия.
 Какво е нужно да направите?
Анализирайте конкурентите си, историята на техния
бранд, маркетинговите им послания, характеристики и
предимства Открийте пазарната ниша,
предимства.
ниша в която можете
да се развивате!
Отделете време да направите упражнението „Създайте Вашата история“ на интернет адрес:

ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ
Коя е Вашата пазарна ниша?
Пазарна ниша е малък сегмент (ниша) от пазара,
пазара който представлява
потенциал за дадена фирма и който не представлява интерес за други
фирми или е пренебрегнат от тях.

Пазарът на здравословни храни все още е пазарна ниша
за производителите на храни.
Но Вие можете да се специализирате и по-нататък.
• 7 стъпки за определяне на Вашата пазарна ниша
– http://www.entrepreneur.com/article/240163

• Открийте Вашата ниша за 20 мин.,
мин или по
по-малко
малко, с 3 лесни
въпроса!
– http://www.chrisducker.com/finding-your-niche/

РАЗКАЗВАНЕТО НА ВАШАТА ИСТОРИЯ – СЪЩЕСТВЕНА
ЧАСТ ОТ ВАШЕТО МАРКЕТИНГ ПОСЛАНИЕ
Мозъкът ни обработва изображения 60 пъти по-бързо, отколкото думи, така че
използвайте изображения
р
или графики
р ф

КАК РАЗКАЗЪТ НА ИСТОРИЯ ПОВЛИЯВА НА МОЗЪКА
Невронно свързване
Една история активира част в
мозъка, която позволява на
слушателя
да
превърне
чутата историята в негова
собствена,
б
б
благодарение
на
процес, наречен невронно
свързване.
Отражение
Това е техника, която помага за
по-лесна комуникация при
разказване на дадена история.
Така наречените
р
"уникални
у
поведенчески жестове влияят
силно на аудиторията и тя
приема лесно посланията на
разказвача.

ДОПАМИН - невротрансмитер
Мозъкът отделя допамин в
организма, при емоционални
преживявания, като по този те се
запомнят по-лесно и в детайли.

Дейност на мозъчната кора
При обработка на факти, в мозъка
се активират два центъра (център
на Брока и център на Вернике).
Добре разказаната история може да
активира допълнителни центрове,
включително първична моторна
кора, сензорната и фронтална кора.

КАЗУС - ЗДРАВОСЛОВНИТЕ ХРАНИ НА
„DR
DR.. COY’S“
COY’S“
Шоколадово блокче, което е полезно
и вкусно за Вас.
Вас Това може да звучи
прекалено хубаво, за да е истина, но
такова е разработено от ирландската
фирма за здравословни храни „Dr.
Dr
Coy’s“ и се намира в много магазини в
Ирландия.
Блокчетата на Dr. Coy’s предлагат
“вкусен шоколад със здравословни и
хранителни ползи: имат по-ниски
ефекти върху нивата на кръвната
захар, с високо съдържание на фибри и
витамин Е,
Е без глутен и лактоза”.
лактоза”
http://www.drcoys.ie

КАЗУС - ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА НА
„DR
DR.. COY’S“
COY’S“
“Обръщаме се към клиенти, които имат желание да се хранят
здравословно но не задължително заради здравословни
здравословно,
проблеми - например, 97 на сто от новите потребители на
безглутенови
у
продукти
р у
не страдат
р
от цьолиакия.“
Забележете, те цитират здравословно хранещите се като своя
целева група, а не само потребителите с цьолиакия или на
безглутенови продукти. Използват цената, като ключов
маркетингов инструмент.
“Много здравословни закуски са на цена между 1,80 € и 4,50 € в
магазините за здравословни храни. Ние сложихме цена на
нашите блокчета 2 € и открихме
открихме, че тя е приемлива за
потребителите.” – Alison Stroh, основател на фирмата

ВДЪХВАНЕ НА ЖИВОТ НА БРАНДА
ВАЖНОСТТА НА ОПАКОВКАТА

ВАЖНОСТТА НА ОПАКОВКАТА
Днес, потребителите разполагат с все по-малко време, а магазините са пълни с многообразни
стоки повече от всякога. Опаковките изглеждат по-цветни и по-привлекателни с една
единствена цел – да продават продукта, тъй като повечето потребители вземат решение за
дадена покупка в магазина за по
по-малко
малко от две секунди.
секунди Ето защо опаковката трябва да
излъчва посланието за продукта и неговата марка по-бързо и по-ефективно от когато и да
било.

Опаковката има:
• функционална роля: предпазва продуктите от повреда или разваляне, удължава
трайността им;
• правна роля: спазва законови изисквания, като съдържа следните елементи:
наименование на храната; списък на съставките; списък на съставки и вещества,
вещества
причиняващи алергии или непоносимост; количество на определени съставки; нетно
количество на храната; срок на минимална трайност или срок на годност; специални условия
за съхранение или употреба; името или търговското наименование и адрес на стопанския
субект в хранителната промишленост; страна на произход или място на произход; указания за
употреба; за алкохолни напитки с над 1.2 обемни процента алкохол се посочва
действителното обемно съдържание; хранителна стойност;
• забележимост: опаковката може да бъде много ефективна в повлияването върху
потребителската визия и отличи Вашия продукт на претрупаните от стока щандове;
• роля за изграждане на марката: Вашата опаковка трябва да бъде всичко това, което сте
Вие и да разкаже Вашата история.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДХОДЯЩИ ОПАКОВКИ ЗА ДЕЦА

БРАНД, КОЙТО ВДЪХВА ДОВЕРИЕ – “THE
HONEST FARMER - ЧЕСТНИЯТ ФЕРМЕР”
ФЕРМЕР”

КАЗУС – GOOD4U, ИРЛАНДИЯ
През 2004 г.
г Бърни Бътлър и
дъщеря му, Мишел сертифициран диетолог и
специалист по хранене,
хранене
разработват гама продукти
"Супер кълнове" - броколи,
детелина, люцерна и репички.
Те използват момента на
повишен интерес към
кълновете като здравословна
храна, за да разработят
своята гама продукти.
р ду

КАЗУС – GOOD4U, ИРЛАНДИЯ

Фокусът е
върху
“ стор та
“историята
на бранда” и
хората зад
него.
Запознайте се
със
семейството!

КАЗУС – GOOD4U, ИРЛАНДИЯ

Привлекателна
опаковка с
подробна
информация за
продукта –
снакс ябълка с
канела.

КАЗУС – GOOD4U, ИРЛАНДИЯ

Изграждане на
бранда – с
акцент върху
ползите…
„Супер кълнове –
проучване на проф.
Ян Роуланд, показва,
че редовната
консумация на нашите
вкусни кълнове имат
защитен ефект върху
ДНК клетките, което
помага за намаляване
на риска от рак.“

ВРЕМЕ Е ДА ЗАПОЧНЕТЕ С МАРКЕТИНГА
ПОМНИТЕ ЛИ сравнението с
прането?!
Ефективен маркетинг...
• Постоянни разговори с
потребителя (не при потребителя),
насочени към задоволяване на
нуждите и решаване на проблемите
им
• Творчески и ангажиран
• Постоянен – не спорадичен.
Винаги бъдете в р
режим на активен
маркетинг!
Добрият маркетинг...
Свързва всичко, което правите
заедно в нещо забележително и
запомнящо се.

ФОКУС ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО
Маркетинг на съдържанието (контент маркетинг) е създаване и
разпространение на подходящо и ценно съдържание за
привличане, достигане и ангажиране на ясно определена
целева аудитория с цел да повлияе положително на
потребителя.
р
Тази информация
ф р ц може д
да бъде
д представена
р д
чрез различните медии, включващо текст, видео, Q&A,
фотографии и др.
Основният подход на маркетинг на съдържанието е да осигури
ценна информация и развлечение за аудиторията чрез учене с
преживяване.
р
Целта е информираност на аудиторията и продажби за Вашия
бизнес.
Маркетинг на съдържанието е успешен инструмент при
продажби на здравословни храни.

МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ЧРЕЗ
ОБРАЗОВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Насочено към:
• идеалните потребители
• потенциалните
ц
целеви пазари
ц
р и пазарни
р сегменти
• центрове за влияние, напр. медии за храни, блогъри
Как образовате?
б
• Чрез Вашите продукти и услуги
• Чрез знанията си
• Чрез предоставяне на информация за сектора, в
който сте активни

МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ЧРЕЗ
ОБРАЗОВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Средства за обучение:
• социалните медии
• уебстраница или блог
• електронни
р
издания
д
• онлайн – чрез видео, уебинари, подкаст
Защо образовате?
• За да изградите доверие във Вас, Вашата фирма или
р
Вашите решения
• За да диференцирате Вас, Вашата фирма или Вашите
решения
• За
З да спечелите конкурентно предимство

МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ЧРЕЗ
ОБРАЗОВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Кога обучавате?
• Ежедневно?
Е д
?
• Седмично?
• Месечно?
• Непрекъснато?
• Когато продажбите започнат да спадат?
Как обучавате?
• Колко
К
интерактивен може да
д направите процеса?
?
• Дидактически (еднопосочен, без обратна връзка)?
• Въпроси и Отговори?

МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – КАЗУС „JAMES
„JAMES WHELAN BUTCHERS“
BUTCHERS“
С предоставянето на подробна информация

Споделянето на познания онлайн е

за Вашите продукти на потребителя, той го

много ефективен маркетинг инструмент

възприема като добавена стойност към

за

цената, която плаща. Използвайте умения,

публикувайте

опит

материали в YouTube, Foodbuzz …

и

знания,

за

да

помогнете

на

реклама

на

Вашия

продукт

персонални

–

видео

потребителя. James Whelan Butchers са

Създайте серия от видеа с рецепти, в

създали серия от лесни за възприемане

които са включени Вашите продукти.

р месари
р
видеа, в които техните майстори

Добавете ги на Вашия сайт, фейсбук

демонстрират различни техники за готвене

страница,

популярни

на месо.

рецепти.

Използвайте максимално

възможностите
възможностите,
интернет.

сайтове

които

Следете

за

предлага

посещенията

на

Вашия сайт, търсете одобрението на
потребителите
б

със

средствата

на

електронния маркетинг.

http://www.jameswhelanbutchers.com/info/category/video/

НЯКОЛКО ОТ НАЙНАЙ-УБЕДИТЕЛНИТЕ ДУМИ
В МАРКЕТИНГА
1. Вие/Вашето – грижата за себе си преобладава
в човешките възприятия. Възползвайте се от
тази слабост!
б
! Потребителите
П
б
стават подоверчиви към съобщения, адресирани до тях.
2. Безплатно – най
най-мощните
мощните 9 букви в
маркетинга. Никога «безплатно» не губи своята
сила. Използвайте го, когато има смисъл и само
в правилния контекст.
контекст
3. Нов – потребителите естествено се отегчават.
Новото лекува
у скуката
у
и винаги е в плюс.
4. Лесно – по-добре, отколкото трудно!
5. Резултати – използвайте «резултати», за да
потвърдите, че ползите са дълготрайни и
определени.

МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО – ОСНОВЕН
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ ИНСРУМЕНТ
социални медии
блогове и статии

мейлинг списъци и бюлетини
ел книги,
ел.
книги доклади,
доклади бели книги

Инфографики

Интернет хрумки и колажи (meme)

Видеа

Наръчници

Рецензии на книги

Статия/пост, формиращи мнение

Как да пишем статии/постове

Преглед на продукти

„Top 10“

Линкове

Казуси

Подкаст

Интервюта

Проучвания/данни

http://www.quicksprout.com/wp-content/uploads/2015/09/15-Types-of-Content-That-Will-Drive-You-More-Traffic.pdf
https://cyberculture2014.wordpress.com/2014/09/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-meme/

МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО – ОСНОВЕН
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ ИНСРУМЕНТ
Всички елементи за добър маркетинг на съдържанието са около Вас!

 Импровизирано видео на Вашата дейност може да бъде публикувано
в интернет пространството: YouTube, Vbox7, Facebook ...
 Подготвителната
П
работа
б
за среща с клиент/презентация
/
може да бъде
б
превърната в завладяващ материал за Вашето производство/дейност.
 Казуси с клиенти могат да бъдат трансформирани в привлекателни
постове.
Попитайте себе си, какви въпроси са Ви задавани най-често от

потенциални или настоящи клиенти и си дайте отговорите. Така може да
сте сигурни, че съдържанието отговаря на нуждите на клиентите Ви.

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ
КАЗУС:
са създали силна онлайн общност и верни
последователи в социалните медии. Всяка
В
седмица те
публикуват видео на канала на Happy Pear в YouTube.
Те са част и от FoodTube семейството на Джейми
Оливър – най-голямата гастрономична общност в
Европа.
р
Дигиталният маркетинг е огромна част от това, което
те правят…
правят

www.happypear.ie

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ
КАЗУС:

Популярни социални медии са:
Twitter
Facebook
Instagram
Pinterest
YouTube

https://twitter.com/thehappypear
https://www.facebook.com/thehappypear
https://instagram com/thehappypear
https://instagram.com/thehappypear
https://www.pinterest.com/thehappypear
https://www.youtube.com/user/happypeargreystones

www.happypear.ie

КАЗУС:
Pop-up за абонамент за безплатни рецепти

www.happypear.ie

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ (ВИДЕО
ВИДЕО))
Видеото е бъдещето на маркетинга на съдържанието. То е забавно, естествено
и привлекателно. В епохата на информационно претоварване, добрият
маркетинг на съдържанието се възприема лесно чрез видео материали.
ВИДЕОТО ДЕЙСТВА ЗАЩОТО ...
Привлича вниманието
Нищо не превъзхожда доброто видео съдържание за привличането на
аудитория. Качествено, ангажиращо видео съдържание е фантастично средство
за популяризиране на бранда. Ключът е в създаването на видео клипове, които
привличат и задържат вниманието, като по този начин създават връзка между
бранда и зрителя. Накарайте го да се чувства сякаш готви с Вас в кухнята, учи
се от Вас, смеете се заедно.
Изгражда доверие
Видеото показва човешката страна. Когато във Вашия видео материал се появят
истински хора, места и храна, това Ви помага да спечелите доверието на
зрителя Това доверие има огромно значение за популяризиране на
зрителя.
здравословното Ви послание, напр. ниe сме местни, пресни и се грижим за
нашите клиенти.

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ (ВИДЕО
ВИДЕО))
Лесно се възприема
Времето за задържане на вниманието на потребителите в интернет намалява
всяка година.
година Те искат да стигнат до информацията бързо! Видео клиповете
интернет стават все повече, но тяхната продължителност намалява. Аудиторията
все по-склонна да споделя и коментира видео съдържание, вместо постове
блогове или социални медии.

с
в
е
в

Мобилните телефони
Напредъкът в технологиите наклонява везните в полза на видео маркетинга, напр.
добавянето на функция „автоматично
автоматично пускане
пускане“ във Facebook.
Facebook По-вероятно е да
привлечете вниманието на потребителите на мобилни устройства. Смартфоните са
навсякъде, възползвайте се от този ефективен начин да достигнете до потенциални
и съществуващи клиенти и споделяйте и популяризирайте Вашето видео.
Подобрена и оптимизирана търсачка
Използването на видео и споделянето в социалните медии ще повиши и оптимизира
класирането
р
в търсачките
р
ищ
ще привлече
р
към сайта Ви повече ууникални посетители
и потенциални потребители.

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ (ВИДЕО
ВИДЕО))
Изключително маркетингово влияние
YouTube е втората по големина търсачка в света
света.
Google естествено е номер 1 и Google притежава YouTube.
Като качите видео материал в YouTube, той се появява в двете най-големи
търсачки в Интернет.
Използването на дигитален маркетинг Ви помага да измервате резултатността на
маркетинговата Ви кампания.
Можете да следите какво е гледано, колко често се гледа, за колко време,
кой преглежда и географското му положение.
положение

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ (СОЦИАЛНА МЕДИЯ)
МЕДИЯ)
 Вие знаете кои са социалните медии – Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn Pinterest,
LinkedIn,
Pinterest Google
Google+… но не знаете от къде да започнете?
 Истински добър източник за първи стъпки в социалните медии е
интернет
р
базирано
р
ръководство:
р
д
http://www.socialmediaexaminer.com/getting-started/

Ръководството предоставя подробна информация за социалните медии,
медии
за интересни доклади в областта на индустрията, дава съвети за работа
със социалните медии. Можете да намерите всичко за успешен маркетинг
чрез Facebook,
Facebook Twitter,
Twitter LinkedIn,
LinkedIn Google+,
Google+ Pinterest,
Pinterest Instagram,
Instagram Plus …

КАКВО Е ХАШТАГ/HASHTAG
ХАШТАГ/HASHTAG ИЛИ #?
Преди да започнем със социалните медии, ще започнем с това, което трябва да знаете за
хаштаг/hashtag или #-ите.
Думата хаштаг/hashtag , толкова модерна в България напоследък, бавно си е проправяла
път, докато се превърне в един от най-ярките символи на последното десетилетие.
Символът
С
о
# д
днес
ес е мощно
ощ о маркетингово
ар е
о о средс
средство
о и е познато
оз а о като
а о хаштаг/hashtags,
а а / as tags,
въпреки че е било по-известно като знак за число, за мярката за тегло паунд, а в
компютърните среди и като октоторп (диез) или просто решетка.
Хаштаг/hashtag се използват активно за категоризация на теми и разговори в социалните
медии.
Това, което започна в Twitter вече се разпространява във всички социални платформи и
Т
В
навсякъде в мрежата. Този
маркер ще направи Вашето
съдържание по-достъпно и то ще
се вижда от всички заинтересовани от темата.
Например, ако използвате #здравословна храна и #храна всеки път, когато
публикувате в страниците на социалните медии, то ще видите голямо
увеличение в броя на ангажираните с Вашето послание.

ДА ЗАПОЧНЕМ С FACEBOOK
Facebook е все още най-популярната социална медия.
Всички го използваме за лични цели, но той е
страхотно пространство и за бизнес
б
цели също. Чрез
Ч
него се създават страници, качват се снимки, видеа и
връзки към други сайтове. Той е отличен източник за
комуникация със съществуващи клиенти и за
насочване към потенциални целеви потребители.
Фокусиране към ангажираността
ангажираността, а не само да
броим харесванията
Facebook определя ангажираността само по един
начин: пръстите кликват върху определени бутони.
бутони
Съществуват 4 начина за ангажираност на
посетителите: - харесвам, остави коментар,
сподели с други или кликни на връзката. Колкото
повече феновете Ви се ангажират с Вас, толкова почесто Вашите постове излизат в техните статуси за
новини.

ТОП СЪВЕТИ - FACEBOOK
Facebook се променя много постоянно! Един от най-добрите начини да
сте в крак с промените е да се запознаете с Facebook ръководството за
бизнес на www.facebook.com/business
www facebook com/business
Съвет 1: Публикувайте с постоянство
Бъдете последователни в качеството и вида на това, което публикувате
(Вашите постове).
постове) По този начин хората ще знаят какви съобщения да
очакват от Вас и как са свързани с Вашия бизнес.
Съвет 2: Всяка Ваша публикация е за определена целева група
В зависимост от Вашите цели,
цели може да публикувате нещо,
нещо което ще
интересува хора на определена възраст, пол, интереси, географско
местоположение и др.
Съвет 3: Публикувайте актуални снимки и текстове
Публикувайте съдържание, свързано с определен период от време/сезон.
Например, при наближаване на зимата, публикувайте рецепти, насочени
към специфични здравословни храни за този сезон.
сезон
Разнообразявайте съдържанието и изображенията!
Отговаряйте бързо на коментари на Ваши публикации, за да знаят
посетителите,, че Вие се интересувате
р у
от техните коментари
р и мнения!

ТОП СЪВЕТИ - FACEBOOK
Съвет 4: Facebook реклами и публикации
Рекламирането във Facebook Ви осигурява възможност да се
позиционирате в целевата група на потребители
б
на здравословни храни.
Дава възможност да насочвате публикациите си по пол, географско
местоположение, професия, възраст, интереси, хоби и много други.
*
Рекламираните публикации се появяват най
най-отгоре
отгоре на статуса за
новини, по този начин има по-голям шанс Вашата аудитория да ги види
*
Рекламирайте чрез линк за насочване на хората към сайта Ви и
включете специални кодове, които да използват на излизане
*
Вкарайте спешност за време с подкана като “безплатна доставка –
само този уикенд”
Съвет 5: Използвайте снимки и насочващи думи
Използвайте висококачествени снимки, които показват бизнеса или
продукта или снимки от живота на хора, които се наслаждават на
продуктите Ви. Поддържайте кратки и насочващи изречения.
NB – нови правила във Facebook - избягвайте рекламни фрази като "купи
сега" и "пазарувай сега ".

ТОП СЪВЕТИ - FACEBOOK
Съвет 6: Използвайте статистиката, за да извлечете максимална
полза от Facebook
F
b k
Публикувайте информация за брой показвания на Вашите публикации,
харесвания,
арес а
коментари,
о е ар споделяния
с о е
и др.
р
Хора, харесали страницата Ви и друга демографска информация, вкл.
пол възраст и географско местоположение.
пол,
местоположение

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ВЪВ FACEBOOK
GOODNESS
GRAINS
Е ПЕКАРНА ЗА
БЕЗГЛУТЕНОВИ
ПРОДУКТИ

Видео материал „Добро
брандиране“
https://www.facebook.com/
https://www
facebook com/
pg/GoodnessGrains/video
s/?ref=page_internal

www.facebook.com/GoodnessGrains

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ВЪВ FACEBOOK
Mary’s Gone Crackers: с
фокус върху предимствата
на бранда
Видео материал
https://www.facebook.com/
pg/MarysGoneCrackers/vi
deos/?ref=page_internal

www.facebook.com/MarysGoneCrackers
y

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ВЪВ FACEBOOK В
БЪЛГАРИЯ
HARMONICA правят истинска храна с грижа за
почвата, водата и биоразнообразието, която да
ни поддържа в добро здраве и радва с вкуса
си.

Любов ми
Харесва
Тъжно
Еха
Ха-ха
Ядосана

https://www.facebook.com/harmonicafoods

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ВЪВ FACEBOOK В
БЪЛГАРИЯ
Симфония на вкуса!

https://www.facebook.com/RadikomEood/

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ВЪВ FACEBOOK В
БЪЛГАРИЯ
„Healthy Solutions“ е магазин
за качествени био продукти.

https://www.facebook.com/www.healthysolutions.bg/

TWITTER/ТУИТЪР
TWITTER
/ТУИТЪР
 Twitter е микро
микро-блог
блог по дефиниция.
дефиниция Съобщенията там са ограничени до
140 символа.
 Twitter е много силен в създаването на общности и доверие. Подходящ е
за бизнеси, които имат какво да кажат и са готови да споделят снимки,
видеа, публикации по няколко пъти дневно.
 Медиите, пишещи за храна обичат Twitter!!!
д
видеоклипове,
д
, снимки,, истории
р
и линкове,, уучаствайте в
 Споделяйте
дискусии, бъдете интерактивни, Twitter е за разговор!
 Насърчавайте другите!
 Използвайте Tweetdeck – програма за по-лесно използване на Twitter или
Hootsuite – инструмент за управление на социалните медии, чрез който
много лесно се разпространяват целенасочени послания не само в Twitter,
но и в Linkedin, Facebook и Goolge+.
 Създайте списък на хора, които «да следвате» въз основа на взаимно
споделени интереси за здравословни храни, диетично хранене, местна
храна и т.н.

TWITTER/ТУИТЪР
TWITTER
/ТУИТЪР
Бъдете активни
Споделяйте видеоклипове,
видеоклипове рецепти и снимки! Задавайте
Покажете, че сте експерт в областта на здравословните храни.

въпроси!

Правете демонстрации на живо с помощта на Twitter видео. Когато
публикувате
б
съдържание, което не предизвиква реакция не спирайте
й да се
опитвате да създадете връзка. Не винаги съдържанието трябва да е
свързано с Вас. Може да участвате в други дискусии, които да печелят
доверие във Вас.
В

Наблюдавайте другите и учете
Twitter
T
itt е чудесен начин да проследявате какво правят другите на Вашия
В
пазар. Разглеждайте другите брандове!
С какво се открояват?
Какво е приложимо за Вашия сектор и бизнеса Ви?
Вижте как те си взаимодействат с клиентите?
Кое ги прави интересни?

ТОП СЪВЕТИ ЗА TWITTER/ТУИТЪР
TWITTER/ТУИТЪР
Mentions/споменавания – това е всяка туит актуализация, която
съдържа
„@username
@username“
в
съдържанието
на
туита
туита.
https://twitter.com/mentions
Retweet/споделяне – това е споделяне на интересно съдържание в
Туитър.
Direct Messages/директни съобщения – начин за осъществяване на
директен контакт с други ползватели на Туитър под формата на лични
съобщения.
# Hashtag/хаштаг – използва се като индекс на ключови думи или теми
в Туитър. Тази функция позволява на хората лесно да следят теми, които
ги интересуват.
Lists/списъци – създаване на туитър‐списъци
туитър списъци за Вас или Вашия бизнес,
бизнес
Ви позволява да организирате по‐добре времето си в Туитър. Те Ви
помагат да следите и взаимодействате с избраните хора по‐лесна.

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В TWITTER/ТУИТЪР
TWITTER/ТУИТЪР
@BradsRawFoods
Споменаване на BradsRawFoods –
хранителни и апетитни снаксове.
снаксове
За
производството
им
се
използват органични съставки, за
да се запазят хранителните
свойства
и
ензими,
които
зареждат с енергия.

https://twitter.com/BradsRawFoods

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В TWITTER/ТУИТЪР
TWITTER/ТУИТЪР

@StriptSnacks демонстриране на бранда от
зас
застъпници
ц

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В
TWITTER/ТУИТЪР
TWITTER
/ТУИТЪР В БЪЛГАРИЯ
@HelthySolutions - магазин за качествени био продукти.

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В
TWITTER/ТУИТЪР
TWITTER
/ТУИТЪР В БЪЛГАРИЯ
@HarmonicaBg – правим храна!

INSTAGRAM
Instagram е мощна платформа за създаване на визуално
съдържание за Вашата здравословна храна.
Той притежава някои изключителни и лесни за използване
инструменти за редактиране на снимки.
снимки Има отлични онлайн
уроци, които да Ви покажат как да извлечете най-доброто от
платформата.
Instagram – пълно ръководство за успешен маркетинг
https://www.lifehack.bg/social-networks/instagram-marketing-manual/
p
g
g
g

7 идеи за фотография на храни в Instagram
http://clickitupanotch com/2014/09/food photography 7 tips instagram/
http://clickitupanotch.com/2014/09/food-photography-7-tips-instagram/

5 СЪВЕТА ЗА
ФОТОГРАФИИ НА ХРАНИ ЗА INSTAGRAM
Използвайте камерата на смартфона вместо Instagram приложението
Instagram приложението за снимки е лишено от някои функции, които позволяват настройка
на изображението.
Използвайте естествена светлина, когато е възможно и избягвайте филтрите
Използвайте слънцето, композирайте снимката до прозореца, създава илюзията, че Вашата
храна е обляна с ангелска светлина.
Използвайте силата на въздействие на снимките отгоре
Ако заснемате храна в купа или плитка чиния е най-добре да ги заснемате отгоре. Важно е
да позиционирате съда с храната в средата на кадъра и целият съд да е обхванат от него.
Не се страхувайте от кадри в близък план
Снимка на храна в близък план създава чувството, че може да докоснете и вкусите от
храната. Такива снимки са много подходящи за сандвичи, сладоледи, сирена и повечето от
десертите.
Видео
Можете да записвате кратки рекламни клипове на Instagram като демонстрирате начина на
приготвяне на Вашите ястия. За пълната рецепта насочете последователите си чрез връзка
към Вашия сайт, Facebook страница или блог.

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В INSTAGRAM

Wyldsson
Производители
на здравословни
снаксове и
закуски, които
имат отличен
вкус. Продуктите
са безглутенови
у
и подходящи и
за вегетарианци.

www.instagram.com/wyldsson/

Nobó
е създадена през 2012 г.
от Брайън и Рейчъл.
Фирмата произвежда
сладоледи без мляко и с
натурални съставки.

www.Instagram.com/_nobo_/

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В INSTAGRAM В
БЪЛГАРИЯ

Harmonica
истинска
храна
www harmonica bg
www.harmonica.bg

https://www.instagram.com/harmonica_foods/

БЛОГ
Блог (съкращение от израза уеб блог) е дискусия или
информационен сайт, публикувани в Световната мрежа и
състоящи се от отделни вписвания ("публикации"), които
обикновено
б
се показват в обратен
б
хронологичен ред (първо
(
се
появяват най-новите публикации).
До 2009 г. блоговете обикновено са били дело на един човек,
понякога от малка група, и често са обхващали
б
една
единствена тема.
Блоговете са форма на социална медия. Чрез споделяне,
коментари
о е ар и ангажираност,
а а ра ос блоговете
б о о е е поставят
ос а
ос о а а за
основата
изграждане на целева общност.
Блоговете спомагат за успешни продажби. Пишете постове за
използването на продуктите
продуктите, дайте връзка към страницата за
всеки продукт, за да подпомогнете процеса на продажби.
Единственото нещо, което Ви струва един блог - Вашето
време! Блогът е ефективно средство в утвърждаването Ви
като авторитет във Вашата област. Отговаряйте на въпроси от
Вашата област, предоставяйте специфична информация за
р , която е интересна
р
за Вашите клиенти!
сектора,

БЛОГ
1.Подберете Вашата тема внимателно – изберете
нещо което познавате добре – това е един
нещо,
вдъхновяващ инструмент за блог и създаване на
заглавия
http://www.portent.com/tools/title-maker

1.Бъдете
д
кратки
р
и интригуващи
р у щ – стремете
р
се д
да
пишете от 200 до 250 думи
2.Определете своите главни
теми – 3 или 4 е
достатъчно
Отлични примери на http://saucepankids.com/blog/

ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА БЛОГ
МАРКЕТИНГ
Знаете ли, че близо 40% от американските
компании използват блогове за маркетингови
цели и тези,
тези които пишат в блогове имат 55%
повече посетители в сайта си?
р
данните ясно показват,, че писането
д
Маркетинг
на блогове директно корелира с по-добри бизнес
резултати.
В тази електронна книга от 83 страници Вие
В
ще
научите:
 как да намирате подходящо съдържание за
блог
 как да оптимизирате постове в блога
 как д
да популяризирате
у р
р
блога си
 как да измервате резултатите от блога
 най-добри практики за блог маркетинг
http://offers.hubspot.com/an-introduction-to-business-blogging

БЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ

Блог на Nobó
nobo.ie/mag/
• Блогът на Nobó - TYB Magazine, стартира през 2015 г. с
цел създаване на общност и споделяне на идеи, които да
помогнат да живеете по-добре.
• Целта им е да споделят вдъхновяващи начини как да се
отнасяте по-добре към себе си!
• 4 блог категории:
ХРАНИ СЕ ПО-ДОБРЕ
РАБОТИ ПО-ДОБРЕ
ЖИВЕЙ
Й ПО-ДОБРЕ
ДВИЖИ СЕ ПОВЕЧЕ

БЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ

Good4U

http://www.good4u.co.uk/blog.html

БЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ

Nua Naturals

http://www.nuanaturals.com/#!blog

БЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ

Kinsale Bay
Food Company

http://kinsalebayfoodco.com/news

БЛОГ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В БЪЛГРИЯ

Блог за здраве Далия
Веган рецепти и съвети за
здравословно хранене

http://blog.dalia-probg.com/

ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ
Имейл маркетинг е форма на директен маркетинг, при която
електронната поща се използва като средство за изпращане на
рекламни послания до определена целева група от
потребители. Към изпращаните електронни писма могат да се
прикрепят файлове с активни препратки, визуални изображения
и мултимедия.
мултимедия
Предимствата на имейл маркетинга са, че той е:
 евтин за реализация
 интерактивен
 моментален резултат – с едно съобщение се достигат много
клиенти едновремнно
д
р
Основен инструмент на имейл маркетинга е мейлинг листът,
който е списък с имейли, събран и подреден по определени
критерии. Този списък се използва за имейл маркетинг
кампании чрез специализиран софтуер, който ги прави лесно
осъществими!

ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ
Мейлинг листът е ефективен начин за изпращане на
информационни
ф р ц
бюлетини и Ви помага д
да поддържате
дд р
бранда и маркетинговото си послание.
Софтуерът улеснява процеса - от събирането на данни до
дизайн на съобщението.
съобщението www.Mailchimp.com
www Mailchimp com е пример за
такъв софтуер, той е безплатен за данни до 2,000 абоната.
За създаване на мейлинг лист е необходимо да
идентифицирате клиентите си и да намерите данните за
контакт.
р
р
е да изпратите
р
съобщение, в което се
Препоръчително
представяте и ги каните да се присъединят към за Вашия
списък чрез бутона „Абонирай се!“.
Предоставете линк
социалните медии!

към

всички

Ваши

профили

в

ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ
Ако сте решили да използвате бюлетина като средство
за имейл маркетинг, трябва да се грижите за неговото
качествено съдържание, регулярно публикуване
б
и
изпращане до всички заинтересовани.
Проучете най-добрите
най добрите практики за създаване
мейлинг лист от тук:
http://kb.mailchimp.com/accounts/compliance-tips/bestpractices-for-building-a-list
ti
f b ildi
li t

на

Направете първи стъпки с Mailchimp от тук:
http://kb mailchimp com/accounts/account-setup/gettinghttp://kb.mailchimp.com/accounts/account
setup/getting
started-with-mailchimp
Може да се запознаете с принципите на Mailchimp от тук:
http://kb.mailchimp.com/accounts/account-setup/mailchimpfundamentals

www.mailchimp.com/resources/
Първи стъпки

Грешки на
новобранеца

ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА

„Нашият вкусен
месечен бюлетин
б
за
ценителите на храната
с рецепти, видео
материали, нови
продукти и награди.„
Пат Уилън

http://www.jameswhelanbutchers.com/info/about-us/newsletter/

СЪЧЕТАВАНЕ НА ВСИЧКО ЗАЕДНО
Бизнес планирането и бизнес стратегията са важни за успеха на
Вашия бизнес.
Маркетинг стратегията и маркетинг плана са част бизнес плана и чрез
тях превръщата една идея в печалба
Маркетинг стратегията определя основно целите на Вашия маркетинг
и се актуализира всяка година, ако това е необходимо.
Вашата годишна
д
маркетинг
р
стратегия
р
трябва
р
д
да включва:
 конкретни дейности и събития
 предлаган бюджет и финансова информация
 календар на дейности и събития
събития, синхронизиран в екипа
 месечен списък със задачи, с точно определени персонални
отговорности, за да се осигури достатъчно време и добро
управление на дейностите
й
 месечни срещи за отчитане на напредъка и оценка на
постигнатите резултати

КАЛЕНДАР ЗА МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
За всеки интелигентен бизнес е необходимо, като
част от цялостната си маркетингова стратегия, да
осигурява и публикува навреме качествено и
актуално съдържание.
В момента Вашите клиенти харчат до 75% от
покупния цикъл, докато проучват онлайн
й сами,
преди да изберат доставчик. За да може да
попаднете в техния радар по време на този така
важен период,
период трябва да публикувате наистина
високо стойностно съдържание, което да образова
и да ги подпомага в процеса на вземане на
решение да се насочат към Вашия бранд.
бранд Ако не
използвате перспективите си, клиентите просто ще
изберат Вашите конкуренти.
Полезна връзка: „Как
П
К да създадете Ваш
В
календар
за маркетинг на съдържанието.“
http://www.writeireland.com/blog/how-to-build-your-content-marketing-calendar

