
ИДЕИ ЗА STORIES



-мощен инструмент , който 
помага да завладявате 
внимание и доверие на Вашата 
аудитория, да построите силен 
бранд, да се отличите от 
конкуренцията и да продавате 
своите услуги/продукти. 

Ако все още на правите сториз, 
защото се срамувате и се 
притеснявате - вие губите 
клиенти и съответно своята 
печалба.  

STORIES

Не допускайте тази грешка. Взимайте
телефона в ръцете си и да започваме!



Най-добре да снимате на ден по 
10-15 сториз. Това е добро 
съдържание, от което не се 
уморяват клиентите. 

STORIES

НЯКОЛКО ПРАВИЛА:

Съдържанието трябва да бъде 
качествено и разнообразно. Редувайте 
информацията с експертни, 
развлекателни и продаващи рубрики. 

КОЛКО ДА СЕ ПУБЛИКУВА?



Информация за вас и вашия продукт/услуга, 
която отговаря на всичките въпроси на 
потребителя. Тук давате своята експертна 
оценка и мнение и се разкривате като 
професионалист. 

Информация, която не е свързана с услуга 
или продукт, а с Вас като личност и Вашите 
ценности. По този начин давате възможност 
на аудиторията да се препознае във Вас и да 
развие лоялност към бранда Ви. 

ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖБЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Целта е да се продават Вашите услуги/ 
продукти. Важно е да се разкрива болката на 
потребителя и да се предлага решението с 
помощта на Вашите продукти/услуги. 



Покажете и/или разкажете процеса на 
вашата работа/производство.
На кого е подходящ Вашият продукт/ 
услуга.
Защо Вашият продукт/услуга струват 
толкова.
Вашата експертност във вашата ниша.
Какви обучения, повишаване на 
квалификация сте преминали.
Вашите ценности, от които се 
ръководите, които са най-важните за вас 
във вашата работа.  
Поредица от лайфхакове при използване 
на Вашия продукт вкъщи.
Съвети за поддръжка/грижа/процедури/ 
упражнения в домашни условия.
Защо да се обърнат по-добре към Вас, от 
колкото да го правят сами.
Разкажете какви критерии Вие цените в 
един експерт, който избирате за себе си 
и на какво се доверявате. 
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ЕКСПЕРТНИ STORIES



Игри/конкурси/томболи.
Обсъждане с последователите важни 
обществени теми.
Разказвайте забавни случки от Вашата 
практика.
Разказвайте, как минават вашите 
обучения за Вас.
Разкажете, как Вие решихте да работите 
това, което работите.
Компилации от книги/филми.
Полезни приложения, които използвате.
Споделяне на любима рецепта.
Демонстрация на Ваши хоби/увлечения/ 
пътувания/посещения.
Покажете как минава Ваша сутрин/един 
ден от живота ви/вечер/уикенд.
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РАЗВЛЕКАТЕЛНИ STORIES



Какви проблеми решава Вашият 
продукт/услуга.
Защо точно Вашият продукт/услуга 
решават този въпрос най-добре.
Разнищване на популярните митове във 
Вашата ниша.
Разбор на страховете на Вашите 
клиенти.
Резултати от работа с Вас. Преди и след. 
Разбор на сложни случаи с Вашите 
клиенти.
Актуално намаление на месеца.
Защо вие сте по-добра от Вашите 
конкуренти.
Защо трябва да се обърнат към Вас точно 
сега и не трябва да се отлага. 
Отзивите от Вашите клиенти. 
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ПРОДАВАЩИ STORIES



На какво друго е важно да 
обръщате внимание?

 

Да слагате стикери, надписи. 
Избирайте да са красиви и 
четливи. 
Разнообразявайте дизайн/ 
снимки.
Задължително редувайте 
съдържанието, не наблягайте 
само върху една рубрика.
Общувайте с Вашата аудитория 
топло и сърдечно.
Показвайте себе си истинска. 
Хората ценят естествеността. 
За предпочитане етествеността 
пред маските. 
Публикувайте редовно, всеки ден 
по 10-15 сториз.  



Вярвам, че успехът Ви е 
гарантиран и ще покорите 
сърца на своята аудитория! 

В случай, че изпитвате трудности 
да се научите на дизайн, 
постоянство за публикуване, губите 
мотивация и усещате, че 
"творческият канал" Ви е запушен, 
заповядайте на Курс "ШАХМАТичен 
Маркетинг", където освен знанията 
има и индивидуален подход и
мотивационна среда. 

Ще се радвам да се развиаме 
заедно. 

 



ДАВА
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

КУРС 
ШАХМАТичен Маркетинг

Практически знания за развитие 
на вашия бизнес онлайн.

 
#шахматиченмаркетинг

ПЪРВИ ДЕН СВОБОДЕН ДОСТЪП

https://shkolauspeha.womanlifebook.com/shahmatichen-marketing-za-nachinaeshi/

