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Апо сал�о gonpegu няполпо гоgини gигиталната реплал�а се възприел�аше пато нов и gopu 
иновативен панал, през пойто пол�паниите ga стигат go своите потребители, сега тя е не
изл�енна част от пол�унипационната стратегия на всепи бранg. Онлайн гигантите пата 
Facebook и Google направиха реплал�ата gостъпна за л�алпия и среgния бизнес, поито npe
gu това не л�шkеха ga си позволят ga отgелят бюg:kет за траgиционна реплал�а в телеви
зия, билборgове и gp. 
Развитието на онлайн cpegama съзgаgе необхоgил�ост от л�ного нови професионалисти, пои
то ga управляват тези реплал�и. На пазара се появиха л�но:kество gигитални агенции, а го
лел�ите пол�пании обособиха вътрешни gигитални отgели. Затова и 'nъл� л�ол�ента gигитал
ните л�арпетинг специалисти са cpeg най-търсените в бранша. Интернет реплал�ата обаче 
не преgставлява салtо и еgинствено публипуване на спонсорирано интересно a,gъp:km-1,ue в со
циални1пе лipe:ku и банери на сайтовете. С развитието на онлайн реплал�ата се увеличи и 
наборът 01n реплал�ни форл�ати. Тапа cpeg пол�петпщиите на спечиалистите в професия
та вече са gopu изготвянето на виgеопроgупции и работа с лиgери на л�нение. 
Отвъg преативната част на професията работата на gигиталните л�арпетолози е свър
зана още с е:kеgневнл обрабоm'nа 1ш gamm и управление на реgица попазатели за постига
не на ефе'nmивност с онлайн пал�паниите. Нещо повече - цялата rпази инфорл�шция тряб
ва ga се шнализира в gетайли, за ga се построи цялостната пол�У'нипшционна стратегия в 
онлайн cpega. По всичпо личи, че професията на gигиталните л�арпетинг специалисти ще 
се развива във врел�ето и вероятно ще играе все по-плючова роля за успе�иния бизнес на pe
guup пол�пании. 
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Мартин Войнов има нългоюдишсн 0111п в 

дигита;шата рск;1а,,1а. 3авър111ил е „Марке

ти111· и реклама" в Нов бъ;1гарски универ

ситет, но ви11аги е 11мajJ и11терес къ,,1 тех

но;юп1ите и 1ювостите в онпайн простран

ството. 3атова и решава да се с11е11иапизира 

не толкова в творческата страна на рекла

мата, а в ана,�vпичната. 1 Jървият му досег 

с 11111 италната реклама е в медийната аген-

11ия Jпitiati\•e iv!edia C:lul) (сега само Mcciia 

CILJl) и l)igital Соппесtiоп). Т<mша най-го-

11ш,1ата со11иа;111а мрежа в света - f:accl)Ook, 

оше дори не продава реклама в Българш1. 

Вой1 юв обаче решава ;La се с11е1111аJJизира :ы 

11;1атформата на c;oogle All\-\'or(!s и е един 

от първите бъл1 ари, и:1карш1и сертификат 

за 11;1атформата. 1 Jрез го;\11ните е работил 

за ра:ыични агс1щии, сред които lпtcractive 

Share и Starcom. От 2018 г. ре111ава да мине 

от страната на рек,1амодателитс 11 за1ю•1-

на работа и „Затрка", част от корпора11и

ята Неiпсkеп. Н3 позинията дигитален мар

кетин1· мениджър Войнов отговаря за 1и1-

;юсл1а ;1игита;1на страте1 ия на разпи•111и 

брандове, срен които „За1·орка", ,,Ариана", 

Hei11ekeп, ,,Кра;1енът на ябъ;1ки" и нр. 
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Мояmа nрофесuя 
Дигиталният маркетинг мениджър отгова

ря за цялата комуникация и позициониране 

на дадена марка в дигиталната среда. В моя 

случай става въпрос за голям брой марки 

и позиционирането и развитието им в ди

гитални медии, партньори, социални мре

жи, развитие на собствени канали (сайтове 

и блогове), дисплей и видеореклама. В дру

ги случаи, когато става въпрос за електрон

на търговия или онлайн предлагане на услу

ги, позицията е доста по-търговски ориен

тирана и се включват и друг тип задълже

ния и канали като маркетинг в търсачките и 

търсене на директна възвръщаемост на ин

вестициите от тях. 

Бих я препоръчал, защото е перспектив

на, има недостиг на кадри, все повече ще се 

търсят дигитални специалисти и едва ли

хората в дигиталния маркетинг ще бъдат 

заменени в близко бъдеще от изкуствения 

интелект. 

Moemo образо8анuе u уменuя 
Завършил съм Националната търговско

банкова гимназия и след това специал

ност „Маркетинг и реклама" в Нов българ

ски университет. За съжаление според мен 

в България няма много адекватна държавна 

институция, която да давам нужното на бъ

дещите дигитални маркетинг специалисти. 

За радост има места като SoftUпi Digital, къ

дето материята може да се изучава по адек

ватен начин и се преподава от хора от биз

неса, включително и от мен. 

Мояm nьm gomyk 
Винаги съм се интересувал от технологии и 

дигиталния свят. Преди това работех в ком-
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пютърна фирма, където продавах компю- партньори и много други. 
три и периферия, след което бях управител 
на един от магазините им, после се проб
вах за кратко да търгувам на New York Stock 
Exchaпge, но не ми се получи. В дигиталния 
маркетинг стартирах от Initiative Media Clllb 
като техния първи дигитален човек. Пред
вид образованието ми си беше доста в цел
та. Когато започнах (преди около 10 годи
ни), нямаше много дигитални маркетинг 
хора в България. Пускаше се банер 300х250 
в 5 сайта и това беше. Google бяха отворили 
AdWords за България и първото нещо, кое
то направих, беше да се сертифицирам за 
тяхната рекламна платформа. По това вре
ме сертифицираните в България бяха око
ло.7-8 души. След време се появи и Facebook 
като рекламен канал, почнах да се занима
вам активно и с него. Работих в доста от 
най-големите медийни и дигитални аген
ции в България, като в същото време ста
нах и един от общо 6 до този момент трей
нъри на Google за България. Не се чувствах 
достатъчно пълноценно в агенция и затова 
минах от страната на клиента в „Заrорка", 
част от корпорацията Heinekeп. 

Moume заgачu u omzo8opнocmu 
От цялостна дигитална стратегия за различ
ните марки (,,Загорка", ,,Ариана", Неiпеkеп, 
,,Крадецът на ябълки", Stolichno, Starobrпo, 
Sol, Affligem), през супервизия на сайтове
те ни, колаборация с агенциите, с които ра
ботим (творчески, медийна, дигитална), за 
всички дигитални проекти като стратегии, 
планиране, кампании, рекламни матери
али, социални медии, купуване на медии, 
работа с всиL1ки бранд мениджъри и други 
екипи от компанията, работа с дигитални 

Нужнumе уменuя u onum 
Най-важното е да знаеш как работи диги
талната среда и как я използват хората, за 
да може комуникацията, която правиш в 
нея, наистина да работи. Не може да се за
нимаваш с дигитален маркетинг, без да зна
еш как работят основните платформи на 
Google и Facebook, как се постига възвръ
щаемост на инвестициите през дигитални
те канали, без да имаш представа за истин
ската стойност зад цифрички за CTR, им
пресии, гледния, кликове и т.н., защото ако 
се гледат сами по себе си, нищо не означа
ват и нямат никаква стойност. Изключител
но важно е и да можеш да анализираш пра
вилно резултати и да правиш подобрения. 

Виждам доста кампании, които съм си
гурен, че на идейно ниво и презентация са 
стояли много добре, но е пропуснато да се 
помисли за изброените по-горе неща. За да 
имаш успешна дигитална кампания, тряб
ва идеята, медията и криейтивът да са едно 
цяло, а не да имаш много добра идея, коя
то обаче не може да се реализира или да из
пълни някакви бизнес резултати, защото 
имаш самоцелен криейтив, който обаче не 
може да проработи по желания начин в съ
ответната медия и, от друга страна, да имаш 
реклама, в която да следиш само гледания, 
кликове и т.н. 

Ще снимаме хубаво 5 мин. видео, кое
то ще пуснем като реклама (в неправилен 
формат) в Youtube и Facebook, то ще преда
де посланието ни и ще спечелим награда от 
някой фестивал, не е ди rитален маркетинг. 
Той трябва да има цели, като трябва да зна
ем какви са инструментите и как да ги>> 
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V Mameмamuka

V Cmamucmuka

V Ана11uз

V Логuчесkо мuс11ене u
nocmaB�нe om cmpaнama 
на хората, koumo uckaw ga 
gocmuгнew 

V Excel

V Cucmeмume на Facebook u
Google 

V По11езно е B11ageeнemo
на Photoshop, но не е 
заgмжumе11но 
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използваме, за да постигнем тези цели, а не 

5 млн. гледания на дадено видео (това не е 

резултат), което всъщност никой не е гле

дал (въпреки голямото число) и не е забе

лязал за какво става въпрос в него. Все по

вече се говори за Data driven marketing, кое

то според мен не е напълно правилно, по

скоро маркетингът трябва да е Data powered. 

Moume npeguз8ukameA(m8a 
Нещата в дигиталния маркетинг се про

менят всеки ден и винаги трябва да си във 

форма. Работи се с много и различен тип 

хора и отдели, които следят и ги интересу

ват напълно различни неща. 

Moume ygo8Aem8opeнuя 
Добрите резултати. 

3anAamama 
Заплатата варира много, но предполагам, 

че за начинаещите дигитални специалисти 

средното стартово възнаграждение е око

ло 1000 лв. С времето може да се промени 

много. 

Moume nАано8е за kapuepнo paз8umue 
Нямам конкретни планове, харесва ми да 

работя в компанията, в която работя в мо

мента, и може би развитие на по-високо 

ниво в нея ще е добре. 

Moume uзmочнuцu на uнформацuя 
Изцяло онлайн са. Youtube е основната 

ми медия, която ползвам, не само за ра

бота, а и в свободното ми време. Сутрин 

винаги минавам през заглавията на десе

тина сайта като: unbounce, medium, w,vw. 

wordstream.com, recode, theverge, www. 

searchengiпejournal.com и много други. 




