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маркетинг за НПО-
та: Онлайн 
рекламиране



Основни онлайн инструменти

• Имейл

• Социални медии

• Онлайн рекламиране



Влияние на социалните медии

Успехът на кампаниите в социалните медии може да бъде 
изберен чрез използването на различни показатели. 

Те включват броят приятели, последователи и/или 
абонати. 



Пример #1: Последователите на Доналд 
Тръмп в Туитър



Пример #2: Фейсбук 
последователи Oxfam 
Великобритания & 
Oxfam САЩ



Влияние на социалните медии

• данни за публикациите: 
харесвания/споделяния и 
коментари/реакции към 
тяхното съдържание

• Туитър 
харесвания/споделяния

Линкдин 
харесвания/споделяния

Фейсбук реакции



Влияние на социалните медии

Броят на кликвания чрез 
постове към ваши страници 
и гледания

препоръки в медиите



Благотворителен социален индекс
100 (Великобритания)

При този индекс, благотворителните организации се 
оценяват в зависимост от техните приходи, 
разпознаваемост на името и социално представяне в 
социални мрежи като Туитър, Линкдин и Ютуб.



Онлайн рекламиране

Онлайн рекламирането включва не само маркетинг 

чрез имейли и социалните врежи, но и чрез множество 
други видове показна реклама, като банери например. 
Технологиите позволяват да се прави целева реклама в 
зависимост на предпочитанията и онлайн поведението 
на различните потребители.

Онлайн рекламирането не е безплатно. Въпреки това, 
рекламите във Фейсбук, търсачката на Гугъл и Туитър са 
сравнително финансово достъпни. 





MSF Личен инструменти за набиране на средства



Етичен дебат… въпросът за така наречената „порнография на 
бедността“, т.е. спорното използване на мултимедийно съдържание и и 

лични истории, които изобразявате огромно страдание, за да се 
повиши подкрепата, проявявайки се тотално незачитане на 

достойнството на страдащите

Source: https://lindaraftree.com/2013/06/26/when-fundraising-harms-
dignity/



Блогове

Нескъпият характер на блоговете ги прави идеални за 
използване на НПО-та. Бъдейки по-малко статични и 
формални от уебсайтовете, блоговете са страхотен 
начин да изразите своите виждания и да провокирате 
публични дебати. По-дългият форман – в сравнение с 
другите видове социалните медии – ви позволява да 
водите по-задълбочена дискусия. 



Предимства на блоговете

Чрез използването на блог вие можете да:

• Споделите своята история; поставите акцент върху силните 
страни на вашите дейности. 

• Споделяте съдържание; блоговете се използвате за 
изразяване на вашите възгледи/идеи/новини, което им 
позволява да бъдат реферирани и да придобият популярност. 

• Покажете вашето въздействие; във всеки блог има място, 
където може навлезете в повече подробности затова какво 
правите – тези качествени точки не са лесни за споделяне в 

малките пространства в други социални медии.



Успешни блогове 
• Публикациите трябва да показват съществуващите 

нужди и как вашето НПО планира да се справи с тях. 
Това трябва да бъде направено по ангажиран начин.

• Използваща релевантна и полезна информация. 

• Блоговете трябва да изглеждат и да звучат подобни при 
различните си публикации. Трябва да има 
съгласуваност.  

• Ключов компонент от стратегият на вашия блог трябва 
да бъде вдъхновяването на смислената ангажираност.

Ключов компонент от стратегията на вашия блог трябва да бъде да вдъхновявате смислена ангажираност.



Съвети за блогъри I
• Добрите езикови умения са необходимост. Прочетете 

внимателно съдържание, преди да го публикувате.
• Избягвайте използването на сложни изрази и жаргон. 
• Уверете се, че включвате много примери, включително снимки, 

видеа и графики. 
• Уверете се, че отговаряте на коментарите и отзивите по бърз и 

ефективен начин.  
• Насърчавайте първоначалните публикации на гости или техни 

блогове, за да създадете лоялна аудитория.
• Уверете се, че публикувате постоянно. Трябва да има ритъм във 

вашето публикуване, независимо дали публикувате два пъти в 
месеца или четири пъти на седмица, вашите читатели трябва да 
могат да разчитат на вас за ново и актуално съдържание.



Съвети за блогъри II

• Дайте си време. Блоговете обичайно са бавен 
комуникационен канал, по време на който се създава 
“клуб за забава” и информацията за блока се 
разпространява.

• Създайте начин на действие. Това ще привлече повече 
читатели в блога ви и ще създаде повече възможности 
за създаване на ангажираност.



Направете своя блог известен

• Използвайте вашият социалната си мрежа за блогът на 
вашата организация. Трябва винаги да си личи, че имате 
такъв!

• Предприемете необходимите действия, за да 
присъствате в търсенията при търсачките.

• Използвайте подходящи хаштагове. Така читателите ще 
ви намерят, ако последните не са директно свързани с 
вас.

• Четете и коментирайте в други блогове, като включвате 
техни линкове във вашата страница. 



Crowdrise (https://www.crowdrise.com/) е платформа, в която
лицата могат да започнат свои лични кампании за сметка на 

благотворителни организации/каузи. 

https://www.crowdrise.com/


“Shops to donate” и “Charity Malls”
• “Shop to donate” е уеб страница, която дава на 

благотворителните организации комисионната, която 
получават от онлайн магазините при 
изпращане/препращането им на клиенти.

• “Charity Mall” е уеб страница,  която сключва 
споразумения с няколко онлайн магазина и 
препраща/изпраща клиенти, като дава комисионна за 
благотворителност.



Пример за Charity Mall: iGive.com 
(https://www.igive.com/welcome/lp16/cr64a.cfm )

https://www.igive.com/welcome/lp16/cr64a.cfm


Друг Charity Mall: Goodshop
https://www.goodsearch.com/give

https://www.goodsearch.com/give


JustGive (https://www.justgive.org/ ) е сайт, в който лицата могат да изберат 
от над 1.8 милиона благотворителни организации, които да подкрепят 

чрез дарения, като правят плащания чрез кредитни карти) 

https://www.justgive.org/


Премервайте внимателно !

• Във всяка маркетингова кампания, 
абсолютно ключово е да определите 
вашата аудитория и да използвате ясни 
послания за вашата мисия и изгледи.



Показатели за социалните медии
Пример 1



Показатели за социалните медии 
Пример 2



Изслушайте и преценявайте!

• Излушайте. Изслушването е подходящо за всяко 
организация, независимо от нейната мисия или нейния 
размер.

• Ангажирайте вашите поддръжници.

• Преценявайте вашата аудитория.

• Оценете вашата организация.



Source: Avectra



Допълнителни ресурси
•http://www.seerc.org/atsiv/vle/

•https://www.facebook.com/trainingNGOs/

•www.ngotraining.eu

http://www.seerc.org/atsiv/vle/
https://www.facebook.com/trainingNGOs/
http://www.ngotraining.eu/


Настоящата работа е част от професионални обучителни ресурси за НПО-
та, които са разработени в рамките на проект Подкрепа за третия сектор 
чрез иновации и промяна (ATSIV). 

ATSIV е проект, който е финансиран по програма Еразъм, Ключова дейност 
2, реализиран през 2016-2019 година от консорциум, който включва
гръцки, български и румънски организации. Проектът цели да повиши 
професионалните умения на служителите в НПО сектора, което се постига 
чрез разработването и предоставянето на отворен достъп до онлайн 
платформа за обучение чрез образователна игра. 

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.



Партньорски организации


