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● 4+ години опит
● PR в община
● Онлайн академия в Нов български университет

● Обичам копирайтинг и сошъл медия

● Kickboxing is my therapy
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Да проследим историята...

2010 2013

launches 
video 

sharing, 
*up to 15’’

competing 
with the then-

popular 
video-sharing 

application 
Vine

I

2015

I

launches 
Boomerang 

*the user 
shoots a one-
second burst 
of five photos 
that is turned 

into a silent 
video

2016

I
view counter 

added to 
videos

*Views were 
counted since 

November 19th, 
2015, meaning 
videos posted 

prior to that 
date lack the 

view count 
data

I

launches 
Instagram

Stories 
*The product 

works like 
Snapchat

Stories. 
The feature is 
copied from 
Snapchat, 

based on the 
success of 
Snapchat

stories 

I I

launches
live 

video
& 

launches 
disappearing 

photos and 
videos for the 

Instagram
Direct 

2017

I

Tok, TikTok
is here

2018

I

announces 
the launch 

of IGTV 
compete 
against 

YouTube

2019

launches 
REELS 

compete 
against 
TikTok

II

incorporated 
augmented 

reality 
stickers, a 
"clone" of 

Snapchat's
functionality

&
expanded the 

augmented 
reality sticker 

feature to 
support face 

filters

I

announces 
Story 

Search
& 

revised its 
live-video

&
allowing 
users to 

respond to 
Stories

&
introduced 

"Story 
Highlights"

2012

I

It's Official: 
All 

Instagram
Video Posts 
Will Now Be 

Reels.



КАК ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РЕАГИРАТ НА ВИДЕО В
INSTAGRAM?





КАК ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РЕАГИРАТНА ВИДЕО В
INSTAGRAM?

source: earthweb.com

• ок. 92% от потребителите споделят видео съдържание (сторита, reels)
• видеата индикират по-висока ангажираност сред потребителите
• 59% от потребителите предпочитат видео съдържание пред същото

изнесено в текст/картинка
• Influencer-ите осъзнават влиянието на видео формата
• Sephora, Adidas and Nike имплементират IGTV в техния маркетинг микс



КАК content creators РЕАГИРАТНА ВИДЕО В
INSTAGRAM?

Място за вашето лого
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Място за вашето лого



*оригиналният пост, който за по-малко от 24 часа събира 1.9 милиона реакции



*този пост привлича вниманието на две от най-влиятелните дами в Instagram



*няколко часа по-късно Mosseri излиза в своя профил с официално изявление



*няколко часа по-късно Mosseri излиза в своя профил с официално изявление

https://www.instagram.com/p/CgeQ5DqgSyv/
https://www.instagram.com/p/CgeQ5DqgSyv/


Реакцията на content creator-ите и потребителите:



Реакцията на content creator-ите:



И сега какво?!



И сега какво?!



Какво правим тук?



Какво трябва да знаем, когато създаваме или
поръчаме на някой да създаде за нас видео

съдържание в Instagram?



Какво трябва да знаем, когато създаваме или
поръчаме на някого да създаде за нас видео

съдържание в Instagram?

• Помислете внимателно кой е Вашият таргет
• Какво точно искате да „измерите“ с това видео/стори
• Какво ще покажете, измислете история
• Помислете кои features на Instagram можете да използвате
• Имате ли нужда от influencer, чиято аудитория е подходяща за Вас
• Този influencer добър ли е всъщност в създаването на видео



DM ME FOR MORE



DM ME FOR MORE



DM ME FOR MORE

LI: Antonia Andonova
antonia.andonova@interactive-share.com
+359 893623 026



Благодаря за
вниманието!

+359 893 623 026 antonia.Andonova@interactive-share.com

За контакти:

www.digital4plovdiv.com Interactive-share.com


