
 

 

Как да рекламираме във 

Facebook? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Най-сериозният проблем за един бизнес е неизвестността. Успехът на 

всяка фирма зависи от умението на собствениците да привличат клиенти и 

да правят продажби. 

Един от най-добрите и ефективни начини за това е рекламата. Тя дава 

възможност голям кръг от хора да научат за вас и вашите продукти и 

услуги.  

В това кратко ръководство ще говорим за рекламата във Фейсбук. Тук няма 

да говорим излишни и теоретични неща, с тях е пълно в интернет. Тук ще 

ви покажем стъпка по стъпка как да пуснете платена реклама във Фейсбук, 

с която да достигнете до широк кръг от потенциални клиенти.  

Голяма част от рекламните агенции, ако не всички, не искат да споделят 

тази информация, все пак с това си изкарват парите. Но ние ще Ви 

покажем стъпка по стъпка как да направите това сами, без да се налага да 

плащате луди пари на различни агенции всеки път, когато искате да 

рекламирате във Фейсбук. 

И така, без повече излишни приказки, ето как да си пуснете платена 

реклама във Фейсбук и да рекламирате вашите продукти и услуги. 

1. Трябва да имате фейсбук профил. 

2. Трябва да сте си направили и фен страница на вашата фирма, 

продукти или услуги. 

3. Добре е също така да имате и фирмен уеб сайт, въпреки че това не е 

задължително. 

От профила ви във Фейсбук натискате стрелката горе в дясно. Показва се 

списъчно поле и трябва да изберете Create Ads (Създаване на реклами). 

Тук ви се предоставят няколко различни опции за реклама.  

Ако имате някакъв пост във вашата фирмена фейсбук страница и искате 

той да достигне до голям кръг от хора, тогава изберете първата опция 

Boost your posts. 

Ако целта ви е повече хора да харесат вашата страница, тогава избирате 

втората опция Promote your page (Промотирайте вашата страница). 



Опцията, на която ще обърнем повече внимание, е номер три – Send 

people to your website (Изпращане на хора към вашия уеб сайт).  

Всъщност тези три опции са тези, върху които следва да съсредоточите 

вашите усилия. Въпреки че ще говорим само за номер 3, предходните два 

варианта, се правят по идентичен начин. 

И така, имате продукт, услуга или промоция в сайта и искате повече хора 

да научат за тях и разбира се да закупят. Тогава натискате върху Send 

people to your website (Изпращане на хора към вашия уеб сайт).  

Появява се поле, в което трябва да поставите линка на вашия сайт или на 

съответната страница, на която искате хората да попадат. 

Натискате Create Ad Account (Създаване на профил за реклама) по-долу. 

Излизат три полета, в които не променяте нищо, включително и валутата – 

оставяте си я в долари. 

Давате Continue (Продължи).  

Следва да изберете вашата аудитория, кои са хората, които ще виждат 

вашата реклама.  

Избирате Locations (Държави) – България, ако целта ви са клиенти от 

нашата страна. 

Избирате Age (възраст). Тук трябва да прецените на каква възраст най-

често са хората, които биха имали интерес към вашите продукти и услуги, 

и да таргетирате тях. 

Gender (Пол) – мъже, жени или и двете. 

Languages (Езици) оставяте празно полето. 

Следва едно много важно поле – Detailed Targeting (Подробно 

таргетиране). Тук трябва да посочите различни интереси, която смятате, че 

биха имали хората, във връзка с предлаганите от вас продукти и услуги. 

Например, да предположим, че предлагате счетоводни услуги. Примерни 

интереси, които може да посочите са: счетоводство, счетоводни фирми, 

счетоводни къщи, счетоводни кантори, счетоводни услуги, данъци, ЗКПО, 



ЗДДС, регистрация на фирми, попълване на данъчна декларация, активи и 

пасиви, ДДС, фактури, управление на парите, капитал и т.н.  

Важно: трябва да избирате само тези интереси, които ви излизат по 

подразрибане в полето, когато започнете да изписвате съответната фраза. 

Ако не излиза такава, не трябва да я включвате.  

След това отивате на Budget & Schedule (Бюджет и график). В първото 

поле Budget, задавате колко ще бъде вашият дневен бюджет за реклама. 

Тук нямате опция да избирате в лева, валутата е долари. Колкото по-голям 

е дневният бюджет, толкова са повече хората, до които достигате. Имайте 

предвид, че минималният дневен бюджет, който може да зададете, е $5. 

По-малко от това не може да поставите.  

На второто поле Schedule (График) имате две опции. Ако изберете 

първата, рекламата ви ще върви всеки ден. Ако изберете втората, задавате 

каква да бъде продължителността на рекламата – начална и крайна дата. 

Ако искате рекламата ви да продължи цял месец, на минималната цена от 

$5, това означава че за месец минималният ви бюджет за реклама е $150. 

В дясната част на екрана може да видите в зависимост от размера на 

бюджета, който поставяте, колко хора ще могат да видят рекламата ви във 

фейсбук. 

Давате Continue (Продължи). Тук избирате какъв да бъде форматът на 

вашата реклама – как ще изглежда. Едно изображение или няколко на 

брой. Ние ви препоръчваме да изберете първото. 

След което избирате страницата ви във фейсбук, от която ще се провежда 

рекламната кампания.  

В следващото поле избирате какъв да бъде текстът, който искате да се 

съдържа в рекламата. После избирате изображението, което искате да се 

показва.  

Добавяте заглавие на рекламата и описателен текст. Полета Headline и 

Description. 



Следващите полета не са задължителни, може да ги пропуснете, ако 

желаете.  

От дясната страна на екрана се показва как ще изглежда вашата реклама, 

при всяко едно дабавяне на елементи от ваша страна.  

Последното нещо, което остава е да изберете, от къде хората могат да 

виждат вашата реклама. Може да оставите всички опции или да 

премахнете тези, които решите. 

Последните две полета са Review Order (Преглед на поръчка), където 

може да видите всички въведени опции от вас. Place Order (Задаване на 

поръчка) – тук официално стартирате вашата рекламна кампания.  

Можете да спрете ръчно рекламата, когато пожелаете. 

Последното нещо, което ще трябва да въведете, е метод на плащане. 

Можете да изберете дебитна или кредитна карта, както и PayPal, ако 

имате такъв. Обикновено таксата се взема в края на месеца.  

След като стартирате кампанията ще може да следите резултатите на 

специално създадена за целта онлайн платформа. Също така може да 

следите трафика към сайта и в Гугъл Аналитикс, ако имате внедрена 

системата във вашия сайт. Ако не знаете какво е Гугъл Аналитикс, това е 

статистическа система, която отчита посещенията във вашия сайт, както и 

други важни показатели. 

Това е всичко, така се пуска реклама във фейсбук. Нещата не са никак 

сложни.  Най-важното, което трябва да запомните е, да имате добра 

оферта към вашите клиенти. Тя трябва да бъде грамотно написана и да 

грабва вниманието. Трябва да подберете атрактивни изображения за 

вашата реклама. Снимките трябва да са с перфектно качество. Трябва да 

подберете подходящо заглавие и описание на вашата реклама, с които да 

привлечете вниманието на хората и да ги накарате да кликнат върху 

рекламата. 

Горещо ви препоръчваме да прочетете това ръководство и да следвате 

стъпките в него. Ако нямате излишни средства, които да плащате на 



различни рекламни агенции, за да пуснат вашата фейсбук реклама, тогава 

това ръководство е за вас. 

 

Благодарим Ви за вниманието! 

С пожелание за много успехи, 

Костадин Костадинов 

Управител на уеб агенция „7 Лайф Дизайн” ООД 

GSM: 0889 255 157 

Email: kostadin@7lifedesign.com 
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