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Основни теми

● Анализи на потребителски нагласи - преди 

и сега;

● Медиен мониторинг и анализ

● Комбинация от подходи за определяне на 

трендове и потребителски нагласи.



Средата, в която (дигитално) живеем

4.65 
милиарда

потребители в социални 
мрежи към април 2022

58%
от населението в света 

използва социални мрежи

83%
от световното население 

притежава смартфони

$13.8
милиарда

достига инфлуенсър 
маркетинг пазарът през 

2021

8.5
милиарда

търсения дневно се 
правят в Google

2.5
квинтилиона

байта данни дневно са 
генерирани през 2021



Стремежът към 

иновации и 

позициониране на нови 

продукти

95%
от продуктовите иновации се 

провалят

92%
от стартъпите са неуспешни



Основни причини за неуспех

Анализ на потребителските нужди

Продуктови проблеми & дефекти

Неефективни маркетингови действия

Разходи, по-високи от планираните

Реакция на конкуренцията

Неправилно време на представяне

Технически и продукционни проблеми

Други

6%

13%

8%

10%

9%

14%

16%

24%
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Как разбираме какъв е ефектът от 

комуникацията?





Измерваме ли



как



аудиторията



възприема



възприема



възприема



възприема



● бранда

● конкурентите

● индустрията



Как да разберем какво иска 

потребителят?



Фокус групи

A

B



Фокус групи
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Фокус групи
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Фокус групи



Фокус групи



Фокус групи



Каквото си мислят, 

че правят

Истината е, че хората не винаги 

правят:

Това, което им се 

казва да правят

Това, което си 

мислят, че правят

Това, което казват, 

че правят



Можем ли да разберем повече за 

аудиторията с 

медийния мониторинг и анализ?



Медиен мониторинг = 

Сканирани вестници?



Медиен мониторинг

Агрегиране на 

данни

Онлайн  

медии

Трансформи-

ране на данни 

на база 

сложен низ от 

търсения

Обогатяване 

на данните с 

AI модели

Традиционни 

медии

Социални 

мрежи

Блогове и 

форуми



Медиен мониторинг
ПРЕДИМСТВА

Алармиране

Тоналност на публикациите

Услуга, поддържана 24/7

Нотификации по имейл, месинджър

Класификация по теми

Клипинг система

Графики, подходящи за директно 

използване в презентации

Нюзлетър



Медиен мониторинг
ПРИМЕР



Медиен мониторинг
ПРИМЕР



Медиен мониторинг
НЕДОСТАТЪЦИ



It’s not Rachel

Analysis



Медиен анализ

Big data AI
Анализаторска 

експертиза

Задание на клиент

+

=
Задълбочено проучване на индустрията, конкуренцията, 

бранда и очертаване на трендове и модели



Анализ на (социалните) медии

Анализ на 

репутацията

Валидиране 

на трендове

Анализ на 

инфлуенсър

и

Анализ на 

конкуренция

Анализ на 

възприемане 

на кампании

Анализ на 

работода-

телски бранд

Кризисен 

мониторинг и 

анализ



Медиен анализ
ПРЕДИМСТВА

● Комбинация от данни и анализаторска експертиза

● Възможност за ад хок доклади и регулярни такива

● База за вземане на информирани решения

● Задълбочено изследване на данните и установяване на модели на 

поведение

● Голямата картина

● Възможност за обсъждане на резултатите с доставчиците на доклада



Медиен анализ
НЕДОСТАТЪЦИ

Време Качеството и количество на 
данните 

Знанията и опитът на 
анализаторите

EXPERTS!

EXPERTS EVERYWHERE!



Комбинация от подходи за 

определяне на трендове и 

потребителски нагласи



Google Trends + Social Listening | L’Oreal

Ombre Tie dye Splat



● Кой от трендовете ще продължи да се развива?

● Как правилно да се комуникира новият продукт към 

таргет аудиторията?

Интегриране на анализа | L’Oreal



Google Trends - Количествен анализ



Google Trends Analysis - количествен анализ



● Как потребителите правят омбре ефект в домашни условия?

● Какви предизвикателства срещат?

● Кои групи аудитории генерират съдържание по темата?

● Върху какво да се акцентира при позиционирането на продукта?

● Каква би била адекватната цена за продукта?

● Идентифициране на инфлуенсъри.

Социални медии - качествен анализ



http://www.youtube.com/watch?v=aPMXZUeD-N8
http://www.youtube.com/watch?v=aPMXZUeD-N8


http://www.youtube.com/watch?v=TAwQ6uJRoiQ
http://www.youtube.com/watch?v=TAwQ6uJRoiQ




WRAP UP

● Медийният мониторинг е сложен микс от технологии и 

конкретни търсения по конкретни критерии;

● Медийният анализ е мощен инструмент за оценка на 

средата и комуникацията, но само, когато се извършва 

от специалисти;

● Комбинирането на подходи за измерване на 

комуникацията води до генериране на обхватни 

прозрения.



Благодаря!

Анна Ценова, Маркетинг мениджър в 
Updata One


