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1.

Участие в час

% от
оценката
30%

2.

Изготвяне на Доклад/Презентация

30%

3.

Събеседване, защита на доклад/презентация

40%

№

Формиране на оценката по дисциплината

За оценка
„Отличен“

Критерии на оценяване
Подробна и самостоятелна подготовка на проект/презентация, годна за употреба
в реална бизнес среда. Детайлно познаване на концепциите и понятията в курса.
Добри умения за работа с онлайн инструменти

За оценка „Много
добър“

Подробна и самостоятелна подготовка на проект/презентация, но невъзможна за
използване в реална бизнес среда без доработка. Познаване на концепциите и
понятията с пропуски в детайлите. Наличие на умения за работа с онлайн
инструменти.

За оценка „Добър“

Наличие на познания за основните понятия и концепции в дисциплината, но с
пропуски в детайлите. Наличие на презентация, задоволителна за учебни цели.
Познаване на онлайн инструментите и техните особености.

За оценка „Среден“

Базова теорегична представа за дисциплината. Познаване на основни понятия и
концепции. Наличие на валидна идея за проект/доклад.

Анотация на учебната дисциплина:
Дигиталният маркетинг е вид маркетинг, който работи с аудитория, използваща цифрови технологии.
Дисциплината запознава с основните понятия и принципи на работа в областта, както и с начините за
работа с онлайн аудитория – събиране на маркетингова информация, маркетинг в социалните мрежи,
управление на кампании в популярни онлайн платформи, маркетинг чрез съдържание, маркетинг в

мобилни платформи, видео маркетинг и управление на онлайн репутация, изготвяне на маркетингови
стратегии онлайн, както и оценка на получените резултати.
Предварителни изисквания:
Курсистите трябва да имат базови умения и компетентности в използването на компютри и мобилни
устройства в ежедневието си – да са способни да търсят информация онлайн, да използват електронна
поща, да боравят с интернет формуляри и да притежават уменията да се регистрират за онлайн услуги
и да изготвят електронни документи или презентации. По време на курса е необходимо и
използването на интернет за подготовка на презентация/доклад, както и за запознанство с
инструментите на дигиталния маркетинг.
Очаквани резултати:
Целта на дисциплината е да даде на студентите базови знания и умения, в областта на маркетинта и
дигиталния маркетинг, както и да развие практически компетенции в областта.
Учебно съдържание
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Тема:
Основни концепции в маркетинга
Запознаване с курса. Какво наричаме маркетинг? Какво е дигитален маркетинг?
Основни понятия – бранд, таргет група, бранд билдинг, бранд есенс, персона.
Маркетингова стратегия
Какво е маркетингова стратегия? Принципи на изготвяне на маркетингова
стратегия. Използване на качествени методи. Основни стъпки. Построяване на
профили.
Дигитализация на съвременното общество. Дигитален маркетинг.
Какво е дигитализация? Какво е дигитален маркетинг? Предмет на изследване,
дефиниции.
Поставяне на цели.
Какво означава поставяне на маркетингова цел? Какво са и кои са KPI ( ключови
индикатори)?
Анализ и обработка на маркетингови данни в интернет.
Събиране на маркетингови данни в интернет. Формати, канали, инструменти на
получаване на данни. Анализ на техническа (хостинг) статистика, CMS
статистика, Web статистика (Google Analytics).
PPC и search рекламни кампании.
Канали за търсене в дигиталния маркетинг. Какво е PPC и search кампания?
Стартиране на PPC кампании. Adwords.
Предпоставки за успешни кампании.
Успех на маркетингова кампания. Какво е Quality score? Параметри на Quality
Score. Ключови думи. Защо е възможно да не се одобри кампания. Ad extensions.
Дисплей кампании.
Какво е дисплей кампания. Разлики в таргетирането на публиката. Как се
изготвят реклами? Автоматично генериране на банери.
Мобилни технологии в рекламата.
Значение и предимства на мобилните технологии. Разлики в потребяването на
дигитално съдържание чрез мобилни и десктоп технологии. Ограничения на
мобилните технологии и стратегии за преодоляването им.
Рекламни и маркетингови кампании в мобилна среда. Географски данни.
Рекламиране в мобилна среда.
. Видеото като маркетингов канал
Важност на видео съдържанието. Популярни платформи и особености.
Продуциране на видео. Управление на видео кампании. Споделяне и вграждане –
рискове и особености. Права върху видео съдържанието.
Методи за оптимизация на представянето в безплатните канали за търсене (SEO)
Какво означава SEO и защо се използва? Основни фактори влияещи на позицията
в резултатите от търсенето. Одитиране. Инструменти. Злоупотреби.
Контент маркетинг
Защо съдържанието е толкова важно. Проучване на ключови думи. Основни
правила за създаване на качествено съдържание. Call to action. Примери за добро
съдържание и ключови думи

Хорариум
2 часа

2 часа

2 часа
2 часа

2 часа

2 часа
2 часа
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа

2 часа

2 часа

14.

15.

Електронни социални мрежи
(Електронни) социални мрежи като основен канал за достигане до целевата
публика.
Популярни социални мрежи – предимства и недостатъци за целите на
маркетинга. Позициониране в социални мрежи.
Маркетингови стратегии в електронни социални мрежи. Подготовка и оценка на
резултатите.

2 часа

2 часа
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