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ЛОРА КАЛАГЛАРСКА    НИКОЛ ЗАРКОВА    НАДЕЖДА ВАНЕВА 

С ИНФЛУЕНСЪРИ
И ПОСЛАНИЦИ НА МАРКАТА

ЗА ЕФЕКТИВНA РАБОТА
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Тя е PR & Event Manager в маркетингова 
агенция 3CON и се занимава професионално с 
комуникации вече близо 13 години. В агенцията 
отговаря за специалните проекти и връзки с 
медиите. 

Тя е младши специалист проучвания и анализи 
в маркетингова агенция 3CON. През 2021 г. 
предстои да  завърши специалност „Наука за 
комуникацията” в Амстердам.

Тя е управляващ партньор и мениджър 
корпоративни комуникации в маркетингова 
агенция 3CON. Журналист, бакалавър Рекламни 
и Визуални комуникации (НБУ), магистър 
по Риторика (СУ) и докторант Невербална 
комуникация  (СУ). Единственият български 
експерт по комуникации, чийто опит и практика 
са включени в международния сборник Top 
Case Studies Guidebook' 2017 на Американското 
издателство PR News.

ЛОРА КАЛАГЛАРСКА

НИКОЛ ЗАРКОВА 

 НАДЕЖДА ВАНЕВА 

http://3con.eu/download/PR-News-for-web.pdf
http://3con.eu/download/PR-News-for-web.pdf
https://www.prnewsonline.com/
https://www.prnewsonline.com/
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Инфлуенсър маркетингът се наложи като един от най-мощните 
инструменти в бранд комуникацията. Неговият основен фокус е 
препоръката от посланик на марката или инфлуенсър, който да 
създаде разговори и ангажираност около конкретен продукт/
услуга/бранд. Това обикновено се случва чрез споделяне на 
личен опит, преживяване, съвет, който да предаде посланието 
на бранда.

Работи ли и какво постига инфлуенсър маркетинга? 

Защо да повярваме в него? 

Нека разгледаме неговото развитие във времето и да видим 
какви резултати е постигнал още от първите сведения за 
използването му през XVIII век.

Кои са 3-те ключа

с посланици на марката и инфлуенсъри?

През последните години 
стремглавото развитие 
на социалните мрежи 
ни дадe възможност 
да споделяме своите 
препоръки за различни 
услуги и продукти, 
помагайки с това 
изключително успешно 
на бизнеса.
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КЛЮЧ № 1

ПОВЯРВАЙТЕ 
В ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГА

ЛОРА КАЛАГЛАРСКА
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КРАТКА ИСТОРИЯ
НА ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГА
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МОДНИТЕ ИКОНИ

КРАЛИЦАТА ИЗБРА WEDGWOOD

ЗВЕЗДИТЕ ОТ ЕКРАНА

ИЗВЕСТНИТЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОРЪЧВАТ

КОЛАБОРАЦИЯ С МОДЕЛИ

ДИГИТАЛНИТЕ ДНЕВНИЦИ

УСПЕШНИТЕ БЛОГЪРИ

МИКРОБЛОГЪРИТЕ

СИЛА В ПРОДАЖБИТЕ

РАСТЕЖЪТ НА ЕДНА ИНДУСТРИЯ

БИЗНЕС ЗА МИЛИАРДИ
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КРАЛИЦАТА ИЗБРА WEDGWOOD

Началото на нашето пътешествие
е в далечната 1760 г. 

Грънчар на име Уеджууд изработва сервиз за 
чай за английската кралица. И  тъй като като 
монархията е с изключително влияние по това 
време, неговото перспективно решение да 
пусне на пазара своята марка като одобрена 
от кралицата дава на продуктите му луксозния 
статус, на който се радва и до днес.
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Следващата спирка е 1920 г. 

Има ли някой, който да не е чувал за 
вечната „малка черна рокля“ на модната 
икона Коко Шанел? Цели 100 години тя е 
абсолютна класика за дамския гардероб. 
Коко Шанел прави истинска революция със 
своето трансформиращо влияние в света 
на модата и го променя завинаги.

МОДНИТЕ ИКОНИ
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Продължаваме с 1984 г.
 
С кой бранд свързвате Майкъл Джордан? Да, 
това е лидерът в спортните стоки Nike, който 
произвежда специален продукт Air Jordan. 
Какво постигнаха те заедно? 70 милиона 
долара ръст на продажбите през тази година.

ИЗВЕСТНИТЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОРЪЧВАТ
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Характерната роля на Дженифър Анистън 
в любимия сериал „Приятели“ и манията 
по прическата на Рейчъл правят актрисата 
перфектното лице за L‘Оreal Elvive през 90-те.

ЗВЕЗДИТЕ ОТ ЕКРАНА
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През 2004 г. блог става дума на годината.  

Появяват се различни платформи, които дават 
възможност лесно да изграждаме аудитории, 
предлагайки различно съдържание.

ДИГИТАЛЕН ДНЕВНИК
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2007-а е годината, в която супермоделът 
Кейт Мосс създава своята първа колекция за 
британския производител Topshop. Нейният 
успех е толкова голям, че части от колекцията 
са разпродадени в Amazon на тройно по-
високи цени.

КОЛАБОРАЦИЯ С МОДЕЛИ
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Първият ден, в който колекцията е пусната на пазара
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МИКРОБЛОГЪРИТЕ
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През 2010 стартира Instagram и потребите-
лите, блогърите и брандовете откриват нови 
начини да комуникират и да взаимодействат 
помежду си.
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Тук примерите са много. 
 
Да погледнем какво постига HUDA KATTAN – 
гримьор от американско-иракски произход.    
Тя създава своята козметична линия Huda 
Beauty, последвана от феноменалния успех на 
своя блог и канал в YouTube. В момента тя има 
близо 50 милиона последователи в Instagram, 
а Forbes я обявява за една от най-богатите 
жени натрупала състоянието си сама, което в 
момента е оценено на 510 милиона долара.
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УСПЕШНИТЕ БЛОГЪРИ
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РАСТЕЖЪТ НА ЕДНА ИНДУСТРИЯ

През 2018 година Instagram достига 1 милиард 
потребители и се превръща в изключително мощна 
сила в рекламата. В рамките на месец Google 
регистрира 61 000 търсения за „influencer marketing”.
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СИЛА В ПРОДАЖБИТЕ

От 2019 г. инфлуенсърите могат да продават 
директно като използват специални тагове 
за това, а думата influencer официално е 
добавена в английския речник. 
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БИЗНЕС ЗА МИЛИАРДИ

Но всеки ли може да е инфлуенсър, какви са последните 
тенденции в инфлуенсър маркетинга и как може той да работи 
за нашия бизнес?

Предвижда се 
стойността на 

индустрията 
на инфлуенсър 
маркетинга да 

достигне 
15 милиарда долара 

до 2022 г., спрямо 
8 милиарда долара 

през 2019 г.*

*Според изчисленията на Insider Intelligence, базирани на данни на Me-
diakix.



ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ

17

КЛЮЧ № 2

НАУЧЕТЕ КАК РАБОТИ 
ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГА

НИКОЛ ЗАРКОВА
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Първоначалната нагласата на аудиториите към продуктите 
и услугите оказват огромно влияние върху действията на 
потребителите. 

Но осъзнаването необходимостта от даден продукт или услуга 
идва до голяма степен от готовността на потребителя да 
обработва информацията в една реклама. Или по друг начин 
казано:

РОЛЯТА НА УБЕЖДЕНИЕТО:
В ТЪРСЕНЕ НА ОДОБРЕНИЕТО НА 

ЗНАМЕНИТОСТИТЕ

от дадена тема?

До колко заинтересувани са 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВИ
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От какво зависи кой път ще изберат потребителите:

МОТИВАЦИЯ и ВЪЗМОЖНОСТ  

Убеждаването в нуждата за притежанието на продукт или 
полезността на дадена услуга се постига по два начина – 
използването на централен или периферен път за обработка на 
информация. 

Централният път, още познат 
като пряк път, изисква 

внимателно обмисляне на 
подадената информация 

МОТИВАЦИЯ – 
релевантност, инвестираност 

Периферният път, още 
познат като косвен път, 

използва методът на 
изключването 

ВЪЗМОЖНОСТ – 
наличните познания и 

отделеното внимание за 
обработка на информация

Източници: Petty & Chiappo (1986), Chaiken & Trope (1999), Daniel Kahneman 
(2011)



ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ

20

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА
ЧУЖДИ УБЕЖДЕНИЯ ДА ПОВЛИЯЕ НА

КРАЙНОТО РЕШЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ?

От примерите, посочени по-горе ( виж стр. 7 и 8) Дженифър 
Анистън и Майкъл Джордан попадат в категорията макро или 
големите инфлуенсъри - тези, които имат голяма публика. 

МАКРО ИНФЛУЕНСЪРИ

МИКРО ИНФЛУЕНСЪРИ

100,000
последователи

100,000
последователи
ДО

НАД
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През февруари 2021 ние разработихме кампания за наш 
дългогодишен клиент - испанския бранд Mesoestetic. Това е 
медицинска козметика, която може да бъде закупена и онлайн. 
Направихме проучване, което ни разкри инфлуенсъри, които са 
писали за тях или са използвали техни продукти, споделяйки 
мнението си онлайн.

https://www.instagram.com/mesoestetic.bulgaria/
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Избрахме нашият инфлуенсър не по брой лайкове, а заради 
нейната жива, истинска аудитория. Кампанията се състоеше от 
тези снимки, познат като GIVEAWAY или игра с награди.
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Ясно се виждат пиковете в Инстаграм и Фейсбук по отношение на интереса 
към марката по време на колаборацията с този инфлуенсър. Като резултат 
се повишава енгейджмънта и след края на играта.
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С ELLEN MORE, бранд който стартира тази година, решихме 
да предприемем подобни стъпки – целта ни беше да добием 
популярност и активност в социалните мрежи. 

Попадам в един от ключовите сегменти на бранд аудиторията

Имам опит в подобна комуникация с моята аудитория, с която 
постигнах добри резултати и засилен трафик към сайта 

Според броя последователи в Instagram, аз се водя микро-
инфлуенсър (подходящ представител на стартиращ бранд)

Броят  последователи не е най-важното нещо, а ангажинаростта на 
аудиторията – броят харесвания спрямо броят последователи

Ще използвам маркетинг инструменти в Instragram, с който ще 
представя бранда не само пред аудиторията си, но и ще достигна 
до хора, които не са част от нея.

ВЗЕХМЕ РЕШЕНИЕ ДА СТАРТИРАМЕ КАМПАНИЯТА ОТ МОЯ 
ПРОФИЛ, ЗАЩОТО:

https://ellenmore.com/
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КЛЮЧ № 3

НАДЕЖДА ВАНЕВА 

ИЗБЕРЕТЕ 
ПОСЛАНИК НА МАРКАТА 

ИЛИ ИНФЛУЕНСЪР
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90 % 81 %

71% 50%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
СЕ ДОВЕРЯВАТ 
НА ПРЕПОРЪКА

ВЯРВАТ НА СЪВЕТИ 
И ИНФОРМАЦИИ 

ОТ БЛОГОВЕ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
СА СКЛОННИ 

ДА НАПРАВЯТ ПОКУПКА 
ПО ПРЕПОРЪКА НА 

СОЦИАЛНИТЕ 
МРЕЖИ

ПОВЕЧЕ ВЯРВАТ НА 
ИНТЕРНЕТ,
ОТ КОЛКОТО НА 
ТРАДИЦИОННИТЕ 
МЕДИИ

ИЗПОЛЗВАТ
СЪЗДАДЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

ДЕВЕТ ОТ ДЕСЕТ ДУШИ 
СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЯКОЙ ОТ 
ТЯХНАТА СОЦИАЛНА МРЕЖА

ИНФЛУЕНСЪР
МАРКЕТИНГ

СТАТИСТИКА
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Безспорно и двата вида са изключително ефективен начин 
за привличане на нови клиенти. В крайна сметка хората се 
доверяват повече на препоръките от техните контакти, отколкото 
на традиционните реклами. Много компании използват 
тези термини  „посланик на марката“ и „инфлуенсър“ като 
взаимозаменяеми. Това е така, защото всъщност те служат на 
едни и същи основни цели. Те споделят продукта си със своята 
аудитория, а това ни помага да разширим клиентската си база. 
Няколко ключови фактора обаче ги разграничават.

ПОСЛАНИЦИ НА МАРКАТА 
VS 

ИНФЛУЕНСЪРИ

Когато търсим някой, който да популяризира нашата марка, 
има два типа популярни хора, към които да се насочим. Какви 
са разликите и приликите между посланиците на марката и 
инфлуенсърите, които е добре да имаме предвид? 

ПОСЛАНИЦИ 
НА МАРКАТА ИНФЛУЕНСЪРИ
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ПОСЛАНИЦИ НА МАРКАТА 

Посланиците на марките са истински хора, които обичат нашата 
марка и нашите продукти. Те активно ги използват и са ни 
почитатели и приятели. Често посланиците са също експерти 
в споделянето на нашите продукти. Не винаги са известни 
личности и не винаги имат много последователи в социалните 
медии. Но те обикновено са авторитети в своята област, а 
често тя е близко до сектора, в който ние работим. Например, 
зъболекар би направил надежден посланик на марка за вода за 
уста. 

ПОСЛАНИКЪТ НА МАРКАТА Е ПО-
ДОБРЕ ДА НЕ БЪДЕ ИЗВЕСТЕН 
АВТОРИТЕТ. ТОВА МОГАТ ДА БЪДАТ 
НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ 
ИЛИ КЛИЕНТИ.

Те с удоволствие се съгласяват 
да говорят за нашата марка и да я 
популяризират в социалните мрежи, 
на събития или в нетуъркинг. Вместо по   
подготвен от нас текст, те обичат да 
говорят искрено, със свои думи. 

Те разказват своята история и 
преживявания с марката ни и точно 
това ги прави изключително ценни  
за маркетинговата ни стратегия. 
В  повечето случаи, посланиците на 
марката са повече от щастливи да ни 
помогнат без да очакват нещо в замяна–
чувството на полезност, когато 
наблюдават успеха ни, е достатъчен 
стимул за тях.
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КОЙ Е ИНФЛУЕНСЪР? 

ИНФЛУЕНСЪРЪТ Е ЧОВЕК СЪС ЗНАЧИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ, 
С МНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ИЛИ 
БЛОГЪР, КОЙТО Е СПЕЦИАЛИЗИРАН В КОНКРЕТНА СФЕРА.  

Те не просто говорят за нашата марка, но го правят със своя 
личен пример – показват как използват продуктите и споделят 
мнението си в собствените си канали.  

За разлика от връзката ни с 
посланиците на марката, нашите 
отношения с инфлуенсъри са по-
скоро  краткосрочни. Те обикновено 
популяризират даден продукт 
само веднъж или два пъти. Не е 
задължително преди да са използвали 
продуктите ни. 

Ние ги избираме, заради тяхната 
репутация и кръгът им на влияние, 
заради отношенията им с техните 
последователи и способността да 
достигнат до целева аудитория. 
Например козметична компания 
търси връзка с инфлуенсър, който е 
гримьор или дерматолог, за да покаже 
и да сподели мнението си техните 
продукти във видео.

Инфлуенсърът очаква някакъв стимул за популяризиране на 
продуктите. Това може да са пари, но може и да са безплатни 
продукти за тях и техните фенове, отстъпки или друго. Той 
винаги избира да популяризира даден продукт само ако му 
хареса и е убеден, че има връзка с неговия стил на живот, който 
го е направил известен.
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КАК ДА СЪЗДАДЕМ 
УСПЕШНА МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ

 С ПОМОЩТА НА ПОСЛАНИЦИ НА МАРКАТА 
И ИНФЛУЕНСЪРИ?

Според статистиките около 
40% от потребителите, 
закупуват продукт, след като 
са видели, че инфлуенсър го 
използва в социалните медии, 
а 60% биха помислили за 
покупка на продукт, който е 
популяризиран от инфлуенсър, 
когато го видят в магазин. 

ПОСЛАНИЦИ ИНФЛУЕНСЪРИ

Как те 
популяризират 
вашата марка

Използване на уста 
на уста (разказване 
на други за вашия 
продукт)

Чрез пример 
(показване на 
другите как 
ТЕ използват 
продукта)

Продължителност 
на връзката

Като цяло 
дългосрочни, 
посланиците ще 
популяризират 
вашата марка 
многократно

Краткосрочно, 
влиятелните 
промотират вашата 
марка само веднъж 
или два пъти

Плащане Често ще 
популяризира 
вашата марка 
безплатно

Очакват да 
получат някакъв 
вид плащане 
(пари, отстъпки 
или безплатни 
продукти)
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Брандовете набират посланици и инфлуенсъри с една и съща 
крайна цел - да споделят продукт с аудиторията си и да помагат 
за генерирането на нови клиенти. Те са ключов инструмент 
за изграждане на доверие в нашия продукт сред целевата ни 
аудитория. Обикновено се създават официални споразумения с 
компаниите - предлагане и споделяне на съдържание за марката 
или продуктите. 

Според SEO експерта 
Нийл Пател 

девет от десет души 
се доверяват на препоръки 

от някой в социалните мрежи, 
които следят - 

„71% от потребителите са 
по-склонни да направят покупка 

въз основа на препоръки в 
социалните медии.“

https://neilpatel.com/
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Посланиците и 
инфлуенсърите работят най-
добре, когато популяризират 
само продуктите, на които 
наистина се радват. Важно е 
те да използват собствения 
си глас. Те имат установена 
позиция в своята област, а 
техните препоръки могат 
да бъдат генератор за 
привличането на нови 
клиенти към нашия бизнес.
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ПОСЛАНИЦИ ИНФЛУЕНСЪРИ

Връзка с вашата 
марка

Вече активно 
използват продукта 
ви

Не непременно са 
използвали продукта 
преди

Как да изберете 
някого за вашата 
марка

Въз основа на 
съществуващата 
любов към вашия 
продукт

Въз основа на 
способността им да 
достигат и влияят на 
аудитория

Как да достигна Посланиците вече 
обичат вашата марка 
и вероятно вече са 
я популяризирали.
Следващата стъпка 
е да ги поканите да 
се присъединят към 
вашата програма за 
посланик на марката

Свържете се и 
ги попитайте - 
обикновено като 
изпратите лично 
съобщение и някои 
мостри на продукти.
Някои може да 
не изберат да 
популяризират 
вашия продукт, 
ако той не се 
откроява или не е 
в съответствие с 
личната им марка

Въпреки вярването ни, че вземаме съзнателно решение за това 
какво купуваме и какво не, подсъзнателната ни реакция е да 
искаме да приличаме на някой, на когото се възхищаваме. Или 
на някой, на когото се доверяваме. 

КУПУВАТ
ЗАРАДИ
НЯКОЙ 
ДРУГ
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ЦЕЛ: ДА СПОДЕЛЯТ продукти или услуги със собствена си 
аудитория, от собствена гледна точка. 

ЛИЧНАТА ИСТОРИЯ

Имат установена позиция в своята област и техните препоръки 
могат да помогнат много за привличане на нови клиенти към 
Вашия бизнес! 
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ЛОРА КАЛАГЛАРСКА@LORA_KALAGLARSKA
НИКОЛ ЗАРКОВА @NIKOLZARKOVA

НАДЕЖДА ВАНЕВА @NADIN_VANEVA 

НАМЕРЕТЕ НИ В @3CON_AGENCY

OFFICE@3CON.EU

WWW.3CON.EU

В нашата работа, когато изграждаме комуникационна 
маркетингова стратегия винаги търсим  ключови партньорства  
с посланици или  инфлуенсъри – зависи от спецификата на 
продуктите и услугите. Свържете с нас, за да разгледаме 
възможностите и да намерим най-ефективните решения за вас 
и вашата марка.

http://www.instagram.com/lora_kalaglarska/
http://www.instagram.com/nikolzarkova/
http://www.instagram.com/nadin_vaneva/
http://www.instagram.com/3con_agency/
mailto:office%403con.eu?subject=
http://www.3con.eu
http://3con.eu/newsroom/2020/09/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%baona-case-study

