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10 + доказани тактики
за увеличаване на
онлайн продажбите ви



Николай Чочев
МОДЕРЕН МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЕМАЧ

Опит в маркетинг и разработки Опит като предприемач

уеб експерт, трейнър и предприемач с 11
годишен опит в уеб технологиите и
маркетинга. В момента собственик и
основен двигател на пловдивска дигитална
агенция Timag

онлайн магазини за иновативни
продукти, онлайн иновации в услуги,
'американски' модерни иновации и
други уеб 'страннотии' 



giveaway-ите служат за реклама на даден продукт
увеличават ангажираността към дадената стока/услуга
самата геймификация предизвиква по-голям интерес към
читателя
авантата...си е аванта за българина! 

ТАКТИКА №.1 - АВАНТАТА...

потребителите биха играли на giveaway,
независимо от наградата на играта 77%

ИЗТОЧНИК: ИЗПРОБВАНО В НАД 50 СОЦИАЛНИ БИЗНЕС ПРОФИЛА 





СЪВЕТ: НАМАЛЕНИ ПРОДУКТИ НА ПОСЛЕДНАТА СТЪПКА ПРЕДИ КРАЙНИЯ БУТОН ' 'ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА' ' !  

От амазон са доказали, че 1/3 от печалбите им е от
допълнителни покупки към кошниците! 

#2 СТИМУЛИРАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКУПКА

Два типа стимулиране за
увеличение на продажби
- Cross-sell
- Upsell 



Предложение
за добавяне на

продукт-
допълване 



Реалистичен
отзив

Посетителя вярва 
най-вече на искреността

на съседа

ТАКТИКА №.3 - "СЪСЕДА КАЗА...ТОВА РАБОТИ" 



"то си пише, ама нека си

ми и кажат дали е на

промоция...."

Тактика 4
Чат на
живо

Много обичаме
да питаме 



ЧАТ-РОБОТ

новото модерно
и полезно 

преди разговор
със специалист 



5. Мейлинг
"атаки" 

Работят
необичайните
мейлинг теми



Привлечи
вниманието

Важно е да сме
креативни





Допълнителното
'филмиране'
създава

напрежение. 
6. Психологична

тактика! 
 



Чувството за изпускане на "схемата"...
или психо-тактиката 

 

- остава само 1 бройка
- остават 3 часа и 20 минути до
края на офертата
- най-изгодният избор
- поръчай днес - получи утре



Инфлуенсърските
преживявания 

7. Инфлуенс преживяване 

Азис:
''Просекото CAJ
ме държи свеж
по цял ден''

Виктория
Капинова пие 

 само това
просеко... 

 "опитай и ти!"



Удобния
т чекаут

увеличав
а продажб

ите

с поне 30% 

Тактика №8.
Бърз, лесен
и удобен
"чекаут"



бързина на сайта
добра мобилна версия
лесен за работа интерфейс

Освен ЛЕСЕН И КРАТЪК чекаут:

 

Подобрения на сайта



Изображения 
“Да ти потекат лигите”

 
В онлайн магазина

добрите снимки правят

голяма част от пр
одажбата

 

А , добрите видеа???



Видео представяне на продукт



10-ката е за
обученията

Научи клиентите
си на полезни
неща и увеличи
продажбите



БОНУС ТАКТИКА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ



Накарай клиента да се чувства 
СПЕЦИАЛЕН



И не само на стоките, а
персонализиране и на

маркетинг съобщенията... 



Дълготрайната тактика 

Потребителите могат да се таргетират
добре
Активна аудитория
Силна степен на измеримост на
ефективността

Предимства:

 

Отнема много време
изисква инвестиция
умения или специалист/агенция

Недостатъци:



С какво доброто кафе се различава от
по-доброто?

 



Рекламата!



БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!
За още маркетинг и житейски тактики
в почивките през двата дни от
конференцията :  )))

DIGITAL4PLOVDIV.COM

Имейл:

chochev@timag.eu

Сайт:

www.chochev.eu

Телефон:

+359 898 807 434


